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DE IÏÏSTELLDTG VAÏÏ D E I DOOP. *> 
Matth. XXVIII : 16—20. 

Wij lezen in de vier Evangeliën, dat Johannes de 
dooper, en later ook de discipelen van den Heere Jezus 
de Joden, die zich tot den God hunner vaderen bekeer
den, doopten. Dit wordt ons op zulk een wijze medege
deeld, dat wij daaruit kunnen besluiten, dat hetgeen er 
geschiedde, niet iets vreemds was. Het baarde volstrekt 
geen verwondering of verbazing. Het verwekte geen op
schudding. Volgens de mededeelingen in de Evangeliën 
ging alles heel rustig en kalm, zonder eenig verzet. "Wij 
kunnen daaruit opmaken, gelijk dit dan ook uit enkele 
plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt, dat er van te 

*) In den winter van 1897 en 98 Meld ik op eenige plaatsen lezingen 
over den Doop en het Avondmaal, en een der hoorders was zoo goed om 
deze lezingen onder het uitspreken op te schrijven. Ik verzocht hem mij 
die af te staan om daarvan voor den Bode gebruik te maken, opdat de 
hoorders nog eens zouden kunnen lezen, wat zij gehoord hadden, en opdat 
ook anderen de belangrijke leer omtrent deze beide instellingen van onzen 
Heer beter zouden leeren verstaan. Mijn doel met deze lezingen was vooral 
om de jeugdige broeders en zusters bekend te maken met de leer der 
Schrift omtrent den Doop en het Avondmaal. Ik heb er mij daarom in 
den regel van onthouden de meeningen en leerstellingen der menschen 
mede te deelen en te bestrijden; maar heb er mij op toegelegd zoo 
eenvoudig en duidelijk mogelijk voor te stellen, wat de Heer en zijne 
Apostelen over dit onderwerp hebben geleerd. Ik geef deze lezingen nu 
achtereenvolgens in dezen jaargang, zooals zij gehouden en opgeschreven 
zijn, slechts hier en daar herhalingen en enkele toepassingen weglatende. 
Moge de Heer, die aan velen een rijken zegen geschonken heeft onder het 
hooren, een even rijken zegen schenken aan allen, die ze thans lezen 
«uilen! 

XUI * 
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voren reeds bij sommige gelegenheden werd gedoopt. Men 
neemt algemeen aan, dat Heidenen, die zich bekeerden 
tot Gfod, en die Israëliet werden, vóór hunne besnijdenis 
gedoopt werden, ten bewijze dat zij afscheid genomen 
hadden van het heidendom, en zich gezuiverd hadden van 
de besmetting der afgoden. Dit werd dan de proselieten-
doop genoemd. Proselieten of Jodengenooten zijn Heide
nen , die den eenigen, waarachtigen God aangenomen 
hadden en zich bij Israël voegden. Vandaar dat er geen 
spoor van verbazing of verontwaardiging over het doopen 
van Johannes in de Evangeliën te vinden is. De doop 
van Johannes wekte in 't minst geen ergernis bij de 
Joden, zelfs niet bij de farizeën. Johannes doopte lang 
voor Jezus' optreden. Allen, die tot hem kwamen met 
berouw over hunne zonden, werden door hem gedoopt. 
Hij bevond zich met dit doel aan de Jordaan, aan een 
plaats waar veel water was; (zie Matth. 111:1 —12; Joh. 
I I I : 23.) want doopen wil in het Grieksch, zoowel als in 
onze taal en in alle andere talen, zeggen : indoopen of 
onderdompelen, en daartoe was veel water noodig. Er 
kwamen — zoo lezen wij — groote scharen uit Jeruzalem 
en uit geheel Judéa naar de Jordaan om door Johannes 
gedoopt te worden. De discipelen van Jezus werden ook 
door Johannes gedoopt, en later hebben deze discipelen 
zelf gedoopt, gelijk geschreven staat: „Jezus doopte zelf 
niet, maar zijne discipelen." (Zie Joh. IV: 1, 2.) Dit 
geschiedde echter slechts gedurende het eerste gedeelte 
van Jezus' openbaar optreden; in het tweede gedeelte 
vinden wij er geen spoor meer van. 

Nu is het van groot belang bij de beschouwing van den 
Doop, dat wij inzien, dat de doop van Johannes niet 
dezelfde is als de doop, die door Jezus is ingesteld. De 
christelijke doop, waarmede wij gedoopt zijn, welken de 
Apostelen hebben bediend, en die voortaan uitsluitend 
wordt toegepast, is gansch en al onderscheiden van den 
doop van Johannes. 

In de merkwaardige geschiedenis, in het 19de hoofdstuk 
van de Handelingen der Apostelen medegedeeld, wordt 
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ons dit onderscheid duidelijk voorgesteld , en ik houd het 
er voor, dat deze gebeurtenis ons verhaald wordt om op 
dit onderscheid onze aandacht te vestigen. De Apostel 
Paulus kwam, nadat hij de bovenste deelen des lands 
had doorreisd, te Efeze, en vond aldaar twaalf mannen, 
die met de geloovigen verkeerden. Met hen sprekende, 
bemerkte hij, dat hun iets ontbrak. Daarom vraagde hij 
hun: „Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, nadat gij 
geloofd hebt ?" Zeer verwonderd over deze vraag, zeiden 
zij: „Wij hebben zelfs niet gehoord, of de Heilige Geest 
er is." 

Nu moeten wij er wel aan denken, dat zij niet zeggen 
willen: wij hebben niet gehoord, of de Heilige Geest 
bestaat. Want dan zouden het ongeloovigen geweest zijn, 
en had Paulus gansch wat anders tot hen gezegd. Neen, 
zij geloofden aan het bestaan van den Heiligen Geest, 
maar zij wisten nog niet, dat de Heilige Geest op aarde 
gekomen was om woning te maken in allen, die gelooven. 
Als ons in Joh. VII medegedeeld wordt, dat de Heer Jezus 
op den laatsten dag van het Loofhuttenfeest riep: „Zoo 
iemand dorst, die kome tot mij en drinke! Die in mij gelooft, 
gelijk de Schrift zegt: „Stroomen van levend water zullen 
uit zijnen buik vloeien," dan voegt de Evangelist Johannes er 
aan toe, dat Hij dit zeide aangaande den Geest, dien ont
vangen zouden, die in Hem gelooven; „want de Geest was 
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was." Want 
de Geest was nog niet. Dit beteekent natuurlijk niet, dat 
de Geest nog niet bestond. De Heilige Geest is eeuwig, 
evenals de Vader en de Zoon. Het kan ook niet betee-
kenen, dat de Heilige Geest nog niet werkzaam was 
geweest. Dit zou geheel en al in strijd zijn met het Oude 
Testament. Want de Heilige Geest werkte reeds bij de 
schepping, gelijk wij lezen: „De Geest Gods nu zweefde 
op de wateren." Het wil zeggen, dat de Heilige Geest 
nog niet gezonden was van den hemel om woning te 
maken in de geloovigen op aarde. En waarom niet ? Wel, 
Jezus was nog op aarde. Hij had het verzoenings- en ver
lossingswerk nog niet volbracht. De Heilige Geest woonde 
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in Hem, maar kon niet wonen in de geloovigen, zoolang 
deze niet van hunne zonden bevrijd en met God verzoend 
waren, en zoolang het offer, door Jezus gebracht, niet 
door God in den hemel was aangenomen. Daarom zegt 
Johannes: „De Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus 
nog niet verheerlijkt was." 

Deze twaalf mannen nu hadden van de komst des 
Heiligen Geestes op den Pinksterdag nog niets vernomen. 
„Waartoe zijt gij dan gedoopt?" vraagt Paulus hun. „Tot 
den doop van Johannes," antwoorden zij. En let nu wel 
op het antwoord van den Apostel. „Johannes doopte met 
den doop der bekeering, zeggende tot het volk, dat zij 
gelooven zouden in Dengene, die na hem kwam, dat 
is, in Jezus." Welnu, die Jezus is gekomen. Hij is ge
storven, opgestaan en ten hemel gevaren, en heeft van 
daar den Heiligen Geest gezonden om te wonen in allen, 
die in Hem gelooven. De doop van Johannes heeft dus 
nu geen waarde meer; gij moet met den doop van Jezus 
gedoopt worden. En wat was het gevolg? Deze mannen 
geloofden alles, wat Paulus hun zeide, en daarop werden 
zij gedoopt tot den naam van den Heer Jezus. 

Klaar en duidelijk is door deze geschiedenis het onder
scheid aangetoond tusschen den Christelijken doop en den 
doop van Johannes. De doop van Johannes wordt, als 
geheel onderscheiden van den Christelijken doop, ter zijde 
gesteld, en heeft opgehouden waarde te bezitten. Zóó 
zelfs, dat deze mannen opnieuw moesten gedoopt worden, 
en wel tot den naam des Yaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes. 

De doop van Johannes is de doop der bekeering, zoo 
zegt Paulus hier. Johannes kwam als wegbereider van 
den Messias, om de harten der Israëlieten te bekeeren 
tot den God van Israël, en een weg voor den Koning te 
bereiden. De toestand der Joden was hoogst treurig. Hoe
wel zij na de Babylonische ballingschap niet meer tot 
afgodendienst waren vervallen, zoo was nochtans hun 
toestand zeer treurig. Zij waren aan witgepleisterde graven 
gelijk, die van binnen vol doodsbeenderen zijn. De geboden 
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der wet werden wel tot in de kleinste bijzonderheden onder
houden , en vooral werden de overleveringen der ouden 
stiptehjk opgevolgd, maar hun hart was verre van God. 
Zou dus de Messias door hen kunnen worden aangenomen, 
dan moest hun hart daartoe bereid worden. Daarom pre
dikte Johannes bekeering en terugkeer tot God. Hij hield 
hun hun toestand ernstig voor oogen. De voorlooper van 
den Messias leefde in de woestijn, had de kleeding aan 
van een boetproieet, at sprinkhanen en wilden honig; in 
één woord hij had zich afgezonderd van de wereld, leefde 
niet mede in de maatschappij, woonde geen feesten bij, 
maar liet het volk tot zich komen in de woestijn. Door 
zijn houding, gedrag en prediking stelde hij hun den 
treurigen toestand voor. Wie nu door zjjne prediking werd 
getroffen en tot inkeer kwam, werd ten teeken daar
van door hem gedoopt. Derhalve was zijn doop de doop 
der bekeering. Die doop drukte uit, dat wie gedoopt werd, 
tot God was teruggekeerd, afgewasschen was van de zon
den, die hij had beleden, en God wilde dienen. 

Om die reden kwam Jezus zelf om door Johannes ge
doopt te worden. Hij was gekomen om zijn volk te ver
lossen. Wilde Hij dit kunnen doen, dan moest Hij zich 
één met zijn volk maken. Tot wien wendde zich Jezus 
nu? Tot de farizeën? Maar die wilden niets van Hem 
weten! Tot Herodes? Maar die zocht Hem te dooden en 
bespotte Hem! Hij wendde zich tot de armen der kudde, 
tot hen , die zijn „Naam aanriepen , tot het getrouwe over
blijfsel, door Johannes voorbereid. In het midden van 
die heerlijken der aarde verscheen Hij , en nam aan hun 
toestand deel. Hij verplaatste zich, naar Gods aanbidde-
lijken wil, in hun toestand. Hij was gekomen, niet om 
zijnen wil, maar om den wil zijns Vaders te volbrengen, 
niet om gediend te worden, maar om te dienen. En 
daarom kwam Hij om door Johannes gedoopt te worden. 

Johannes, die wist, wie Hij was, niet alleen door het 
verhaal van zijn moeder, maar ook door openbaring, wilde 
hiervan niets weten. Hij hield den Heer tegen, en zeide: 
„Ik heb noodig door u gedoopt te worden, en gij komt 
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tot mij?" En hierin had Johannes gelijk. Zoo was het: 
niet Jezus moest door Johannes, maar Johannos door 
Jezus gedoopt worden. Jezus behoefde zich niet te be-
keeren. Johannes had dit moeten doen. Jezus zegt dan 
ook niet, dat Johannes ongelijk had. Integendeel Hij stemt 
dit toe door te zeggen: „Dit is wel waar, maar doe wat 
ik u zeg, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid 
te vervullen." De Heer zegt niet: het betaamt mij, maar 
het betaamt ons. Gods gerechtigheid wordt hierin vervuld, 
Johannes, dat gij mij niettegenstaande uw bezwaar doopt, 
en dat ik mij door u laat doopen. 

De Heer Jezus nam de plaats in van den waren Her
der. Hij was de ware Messias. En als zoodanig voegde Hij 
zich bij het getrouwe overblijfsel, en onderwierp zich aan 
alles, waaraan zij onderworpen waren. Hij maakte zich één 
met hen. Hij stelde zich onder degenen, die boete hadden 
gedaan, en schaarde zich aan hunne zijde. Wonderbaar 
schoon! — Toen Hij dit gedaan had, werd de deur van de 
schaapstal geopend; een stem kwam uit den hemel, on 
zeide: „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik al mijn 
welbehagen gevonden heb." 

Heeft men dit goed begrepen, dan denkt men er niet 
meer aan, dat, als iemand met den Christelijken doop gedoopt 
wordt, hij dan alle gerechtigheid vervult. Memand is in 
staat dit te doen. Dit kon Jezus alloen. Hij behoefde zich 
niet te bekeeren, en behoefde daarom den doop der be
keering niet te ontvangen. Maar Hij onderwierp zich aan 
dien doop naar Gods wil en vervulde daardoor alle ge
rechtigheid. Daarom heeft deze aanhaling bij den Chris
telijken doop geen zin en is geheel verkeerd. Evenmin 
heeft het zin, dat men zich laat doopen, omdat Jezus 
gedoopt i s , zooals soms beweerd wordt, want de doop, 
waarmede wij gedoopt worden, is een gansch andere dan 
de doop, dien Jezus onderging. 

De doop van Johannes is derhalve geheel onderscheiden 
van den Christelijken doop. Zijn doop was de doop der bekee
ring voor de Joden, die tot God terugkeerden en den Messias 
verwachtten, welke thans heeft afgedaan, en waarvoor de 
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Christelijke doop in de plaats gekomen is. Dit blijkt ook 
duidelijk uit de instelling van den Doop in Mattheüs 
XXVIII, vs. 19 en 20. Ware de doop van Johannes en de 
doop door Jezus ingesteld één en dezelfde zaak en van 
gelijke beteekenis, dan had de Heer dien doop niet be
hoeven in te stellen, doch had alleen maar aan de dis
cipelen behoeven te zeggen, dat zij op dezelfde wijze zouden 
voortgaan met doopen, als toen Hij met hen omwandelde. 
Doch zoo deed de Heer niet; integendeel, Hij geeft hun 
een gansch nieuwe opdracht, die voor de geheele wereld 
van de gewichtigste en heerlijkste gevolgen zijn zou. 

Deze opdracht werd den discipelen gegeven in Galiléa 
op den berg, waar Jezus hen bescheiden had. Van den 
Olijfberg, dicht bij Jeruzalem, aan welks helling Bethanië 
lag, is Jezus ten hemel gevaren, zooals ons Lukas in zijn 
Evangelie en in de Handelingen meedeelt. (Luk. XXIV : 
50, 5 1 ; Hand. I : 1—13.) Maar in Galiléa, waar Jezus 
den grootsten tijd zijns levens en gedurende zijn optreden 
als Koning en Verlosser had doorgebracht, vond de be
langrijke samenkomst van den opgestanen Heiland met 
zijne discipelen plaats, die ons in Johannes XXI wordt 
verhaald, en in Galiléa gaf de Heer zijne merkwaardige 
en heerlijke opdracht, waardoor den discipelen de weg 
werd aangewezen, welken zij als predikers des evangelies 
te volgen hadden. 

„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat 
„dan heen, maakt al de volken tot discipelen, hen doo-
„pende tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des 
„Heiligen Geestes; hun leerende te bewaren al wat ik u 
„geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan 
„de voleinding der eeuw." 

Vóór de eigenlijke opdracht zegt de Heer: „Mij is ge
geven alle macht in hemel en op aarde." De opgestane 
Zoon des menschen, die weldra zou worden verheerlijkt, 
had van den Vader alle macht in hemel en op aarde 
ontvangen. Hij kan over alle dingen beschikken. Allo 
landen en alle volkeren waren van Hem. Daarom had Hij 
het recht om de zijnen overal heen te zenden, tot aan 
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de einden der aarde. Niet slechts over het joodsche land 
had Hij de macht, maar over de gansche aarde. De heele 
wereld, het gansch heelal behoorde Hem toe. In het Evan
gelie van Markus lezen wij, dat Jezus ook zeide: „Gaat 
heen in de geheele wereld, en predikt het evangelie aan 
alle schepselen.'1'' Niemand dan Hij had deze macht en dit 
recht. Omdat Hém door den Vader alle macht in hemel 
en op aarde gegeven was, kon Hij zijne boden zenden 
naar alle werelddeelen. 

De opdracht bestaat uit drie deelen, bij welke wij af
zonderlijk zullen stilstaan. 

1°. Gaat dan heen, maakt al de volken tot discipelen. 
Gaat heen in de gansche wereld, overal waar menschen 
wonen, en maakt hen tot discipelen. Welk een liefde 
woonde er in het hart van Jezus! Welk een wijd hart 
heeft Hij! Een hart voor de gansche wereld. Al de volken. 
Geen volk uitgezonderd. Niet meer het volk, maar alle 
schepselen. Vroeger zeide Jezus: „Ik ben niet gezonden 
dan tot de verlorene schapen van het huis Israëls." (Mark. 
X V : 24.) Thans zendt Hij de Zijnen heen ver over de 
grenzen van Palestina, om al de volken tot zijne discipe
len te maken. In de oorspronkelijke taal is de uitdruk
king „discipelen maken" één woord; als het Hollandsen 
was, dan zouden wij moeten vertalen: „Gaat dan heen, 
en discipelt al de volken." 

„Maakt al de volken tot discipelen." Waardoor? Door 
hen te doopen ? Voorzeker niet. Wat zou dat baten ? Welke 
verandering zou er kunnen ontstaan door het indompelen 
in het water, al werden daarbij ook de woorden der in
stelling gebruikt, indien het geloof in Jezus en de weder
geboorte niet zijn voorafgegaan? Natuurlijk geene. Kon
den de menschen door den doop tot discipelen van Jezus 
gemaakt worden, dan hadden wij niets beter te doen dan 
de duizend millioen Heidenen en Mohammedanen te doopen, 
om hen zoo doende van het eeuwig verderf te redden. 

„Maakt al de volken tot discipelen." Waardoor? Wel, 
door de prediking van het evangelie. Jezus zelf heeft dit 
gezegd. Luistert slechts naar de woorden, die Hij volgens 



9 

Markus' Evangelie bij dezelfde gelegenheid heeft gespro
ken: „Gaat heen in de geheele wereld, en predikt het 
evangelie aan alle schepselen.'1'' Zóó kunnen wij het dan 
ook lezen in de Handelingen der Apostelen, in de ge
schiedenis van de invoering van het Christendom in deze 
wereld. De Apostelen des Heeren en alle Evangelisten, 
ja allen, die in Jezus geloofden, hebben aan deze opdracht 
van Jezus voldaan. Beginnende van Jeruzalem hebben zij 
de blijde boodschap des heils in het gansche joodsche land 
en daarna aan alle volken der aarde bekend gemaakt, 
zoodat de Apostel Paulus in het laatste hoofdstuk van 
zijnen brief aan de Romeinen verklaren kan, dat het 
evangelie van Gods genade in Christus, volgens de open
baring van de verborgenheid, die in de tijden der eeuwen 
is verzwegen geweest, naar het bevel des eeuwigen Gods, 
tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de volken is be
kend gemaakt. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat aan 
ieder persoonlijk het evangelie is verkondigd geworden; 
ook niet dat het geheele volk het vernomen heeft; maar 
het wil zeggen, dat er geen volk was in de toenmaals 
bekende wereld, waar niet het evangelie was gebracht 
en verkondigd. De Handelingen en de Brieven toonen 
ons dit duidelijk aan. In geheel Azië werd het evangelie 
vernomen; naar Afrika werd het heengedragen door den 
Moorman; tal van gemeenten werden gesticht in Grie
kenland; in Rome was een aanzienlijke gemeente, en tot 
in Spanje was het geklank van het heil, dat in Christus 
Jezus is, doorgedrongen; zoodat in de geheele, toenmaals 
bekende wereld, het uitgestrekte gebied van het Romeinsche 
rijk, de blijde boodschap des heils werd verkondigd, die 
door duizenden was aangenomen. Wonderbare werking des 
Heiligen Geestes! In dertig jaren had de geheele wereld 
het Evangelie vernomen. Op den Pinksterdag bij de uit
storting des Heiligen Geestes waren Joden uit alle deelen 
van het Romeinsche rijk tegenwoordig bij de prediking 
van Petrus. De hevige vervolging te Jeruzalem dreef de 
geloovigen naar andere streken en landen heen; overal 
verkondigden zij het woord des Heeren, stichtten gemeen-
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ten, en kwamen zelfs tot Antiochië, waar de geloovigen het 
eerst Christenen genoemd werden. Maar bovenal werd het 
aan Paulus en zijne medearbeiders: Ëarnabas, Silas, 
Timotheüs en Titus gegeven, alle landen door te trekken 
en overal de blijde mare des heils in Christus Jezus te 
brengen. 

„Maakt al de volken tot discipelen" door de prediking 
des Evangelies. O, bedenken wij het wel: geen symboli
sche handeling, hoe gewichtig en heerlijk ook, kan ons 
tot een discipel van Jezus maken. Zonder wedergeboorte 
kan niemand het koninkrijk Gods ingaan; en het is de 
stem van den Zoon van God, die den dooden zondaar 
levend maakt. (Joh. V : 25.) Zonder geloof is het onmo
gelijk Gode te behagen, en het geloof is uit het gehoor, 
en het gehoor door het woord van God. (Hebr. X I : 6; 
Eom. X:17 . ) 

Lieve lezers! zijt gij discipelen van JezusP Dat wil 
zeggen: hebt gij de blijde boodschap der zaligheid aan
genomen? Ik vraag u niet: Noemt gij u Christenen? 
draagt gij den naam van Christus ? behoort gij tot de een 
of andere afdeeling der Christelijke kerk? Maar ik vraag 
u : Zijt gij een waar geloovige? behoort gij den Heere 
Jezus toe ? kunt gij u in Hem als in uwen Verlosser ver
blijden? Er is zooveel schijn. Velen zijn tevreden met de 
leer, waarin zij opgevoed zijn, en die zij aangenomen 
hebben. Maar zij gelooven niet waarlijk in Jezus; zij heb
ben zichzelven nimmer als verloren zondaren leeren ken
nen, en zijn daarom ook nimmer tot den Verlosser ge
gaan om hen te redden van het verderf. Wat zal het u 
baten, of gij al gedoopt zijt? Zonder geloof kunt gij God 
niet behagen, en zonder wedergeboorte kunt gij het konink
rijk Gods niet ingaan. Overweegt dit ernstig in de tegen
woordigheid des Heeren! 

2°. „Gaat dan heen, maakt al de volken tot discipelen, 
hen doopende tot den naam des Vaders, en des Zoons, en 
des Heiligen Geest es." 

Allereerst merk ik op, dat het woordje „hen" in „hen 
doopende", niet slaat op „volken," maar op „discipelen." 
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In de oorspronkelijke taal is dit duidelijk en voor geen 
tegenwerping vatbaar. De opdracht van den Heer was 
dus: Gaat heen, maakt door de prediking van het Evan
gelie al de volken tot discipelen, die discipelen doopende 
tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen 
Geestes. Eerst de prediking, daarna het geloof en dan de 
doop. Zoo wordt het door den Heer ingesteld. In Markus 
XVI lezen wij na de opdracht: Gaat heen in de geheele 
wereld, en predikt het evangelie aan alle schepselen: „Die 
gelooft en gedoopt is, zal behouden worden; maar die niet 
gelooft, zal veroordeeld worden." Zonder geloof, al zou 
men zelfs gedoopt zijn, wordt men veroordeeld, maar allen, 
die gelooven on gedoopt zijn, zullen behouden worden. 

Eerst de prediking des Evangelies. Het geloof is uit 
het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Daarna 
moesten zij, die geloofden, worden gedoopt. Zóó heeft de 
Heer het ingesteld, en zoo hebben de Apostelen het in 
beoefening gebracht. De Handelingen bevatten het ver
haal daarvan. 

Op den Pinksterdag geloofden er omtrent drie duizend 
zielen. Wij lezen daarbij: „Die dan zijn woord aannamen, 
werden gedoopt." (Hand. I I : 41.) Van de Samaritanen 
wordt bericht: ,-,Toen zij Pilippus geloofden, die het evan
gelie van het koninkrijk Gods en van den naam van Jezus 
Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zoowel mannen 
als vrouwen." De kamerling, door Filippus met Jezus be
kend gemaakt, werd gedoopt. (Hand. V I I I : 12, 38.) Petrus 
liet Cornelius en zijne vrienden doopen, toen zij Jezus als 
hun Verlosser van de zonden hadden aangenomen. (Hand. X.) 
Saulus werd gedoopt door Ananias, en hijzelf doopte latei-
of gaf bevel om te doopen allen, die zich van de afgoden 
bekeerden tot God en in den naam van Jezus geloofden. 
De geschiedenis van de bekeering van den stokbewaarder 
te Filippi in Hand. XVI is daarvan een schoon en treffend 
bewijs. Deze man, dienzelfden dag nog een blinde heiden 
en een vijand van God, werd des nachts bekeerd, nam 
Jezus aan, en werd met al de zijnen, die ook geloofden, 
in dienzelfden nacht door Paulus en Silas gedoopt. 
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Deze doop nu geschiedde op bevel van Jezus „tot den 
naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes." 
De Heer geeft dit bevel na zijne opstanding uit de dooden, 
toen Hij op liet punt stond ten hemel te varen en daar 
verheerlijkt te worden. En de discipelen mochten dit bevel 
niet uitvoeren, dan nadat de Heilige Geest was uitgestort. 
(Zie Luk. XXIV : 49.) Zoolang het verzoenings- en ver
lossingswerk niet volbracht was, en zoolang de Heilige 
Geest niet was uitgestort als de Geest des zoonschaps, 
kon niemand in gemeenschap met den Vader zijn. 

In het Oude Testament werd God gekend als de Schepper, 
als God de Allerhoogste, als God de Almachtige, als 
Jehovah, de Eeuwig Getrouwe. Als Vader werd God niet 
gekend. Om ons den Vader te verklaren, kwam de Zoon, 
die in den schoot des Vaders is, hier beneden; en om ons 
in gemeenschap met den Vader te kunnen brengen, moest 
Hij de zonden dragen en wegdoen, aan den ouden mensch 
een einde maken, en ons in de opstanding met zich ver
eenigen, zoodat wij door de kracht des Heiligen Geestes, 
die in ons kwam wonen: Abba, Vader kunnen zeggen. 

Eerst in het Meuwe Testament wordt de leer der Drie-
eenheid ontvouwd. Hebben wij die leer verstaan en aan
genomen, dan kunnen wij in het Oude Testament de drie 
personen der Godheid vinden; maar zonder de openbaring 
dier leer in het Nieuwe Testament zouden wij tot het 
geloof in de Drieëenheid niet kunnen komen. Voor het 
eerst werd de Drieëenheid geopenbaard bij den doop van 
Jezus. Gods menschgeworden Zoon klom op uit het water, 
waarin Hij gedoopt was; de hemelen werden voor Hem 
geopend; de Vader getuigde uit de hemelen: „Deze is 
mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen gevonden 
heb." En de Heilige Geest daalde als een duif uit den 
hemel neder, en kwam op Hem. — In het Evangelie van 
Johannes vinden wij den Zoon, die, gekomen om ons den 
Vader te verklaren, door zijn lijden en sterven ons in ge
meenschap met den Vader brengt, en ons den Heiligen 
Geest belooft om in ons te zijn en bij ons te blijven tot 
in eeuwigheid. — En in zijne opdracht tot den Doop heeft 
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de Heer na zijne opstanding uit de dooden, nadat dus alles 
volbracht was, wat er volgens Gods wil volbracht moest 
worden om vele kinderen tot de heerlijkheid te kunnen 
leiden, de zijnen op heerlijke wijze verzekerd, dat zij voort
aan in verbinding en in gemeenschap stonden met den Vader, 
den Zoon en den Heiligen Geest, en dus met den drie
eenigen God. „Hen doopende tot den naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes." 

Hoe wonderbaar schoon en heerlijk! Welk een onuit
sprekelijk heil! Als wij discipelen van Jezus zijn geworden, 
dan zijn wij gebracht en gekomen tot de belijdenis en de 
gemeenschap van den Vader, den Zoon en den Heiligen 
Geest. Wij belijden te gelooven in den Vader, in den Zoon 
en in den Heiligen Geest; en wij hebben gemeenschap met 
den Vader, met den Zoon en met den Heiligen Geest. 
Johannes zegt in zijnen eersten brief, dat het eeuwige 
leven, Christus, de Zoon, ons is verkondigd geworden, 
opdat wij gemeenschap zouden hebben met den Vader en 
met zijnen Zoon Jezus Christus; en dat God ons van zijnen 
Geest gegeven heeft, welken hij noemt de zalving van den 
Heilige. (Zie 1 Joh. 1 : 3 ; I I : 20; IV : 13.) Hiervan is de 
Doop de uitdrukking en het zegel. In de woorden, welke 
bij den Doop gebruikt worden, de zoogenaamde doops-
formule, ligt de geheele christelijke leer, de leer des heils, 
opgesloten. Die in Jezus gelooven, kennen den Zoon, en 
zijn door den Zoon tot de gemeenschap des Vaders ge
bracht, en hebben van den Vader en den Zoon den Heiligen 
Geest ontvangen. 

Bij de indompeling in het water zegt de dooper: „Ik 
doop u tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes." Zóó heeft de Heer het verordend. Zóó 
hebben de Apostelen het gedaan. Zóó is het door de heele 
Christelijke kerk aangenomen. Niemand verandere daaraan. 
Waar dit soms gebeurd is, lag de een of andere grove 
dwaling ten grondslag van deze verkeerde praktijk — de 
loochening van de Drieëenheid, of het volslagen ongeloof 
aan de door God geopenbaarde waarheid. 

Maar zal deze of gene misschien zeggen: „Wij lezen 
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meermalen, o. a. bij die twaalf mannen te Efeze, over wie 
gij daar straks gesproken hebt, dat zij gedoopt werden 
tot den naam van Jezus.'1'' Volkomen juist; maar dit wil 
niet zeggen, dat de dooper bij de indompeling gezegd heeft: 
„Ik doop u tot den naam van Jezus;" doch dat de doop, 
die toegediend werd, in tegenstelling van den doop van 
Johannes of van den proselietendoop, de doop tot den naam 
van Jezus was. Het spreekt vanzelf, dat de Apostelen en 
al de predikers des evangelies, die zoo getrouw aan de 
opdracht van den Heer hebben voldaan, op geen andere 
wijze hebben gedoopt, dan Hij hun bevolen had, en dus 
steeds hebben gezegd: „Ik doop u tot den naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes." 

3°. „Gaat dan heen, maakt al de volken tot discipelen, 
hen doopende tot den naam des Vaders, en des Zoons, en 
des Heiligen Geestes; hun leerende te bewaren al ivat ik 
u geboden heb." 

Ziedaar het derde punt. Op den doop volgt het onder
wijs. Dit onderwijs gaat niet aan den doop vooraf, zooals 
de menschen leeren en willen. Dit onderwijs volgt op den 
doop. Eerst de prediking des evangelies; waren door die 
prediking menschen tot bekeering en geloof in den Heere 
Jezus gebracht, dan werden deze gedoopt, en daarna ont
vingen zij onderwijs in de leer des heils en in alles, wat 
de Heer geboden had. 

Zóó hebben de Apostelen des Heeren het uitgevoerd. 
Op den Pinksterdag kwamen er door de prediking van 
Petrus drieduizend menschen tot bekeering en tot het 
geloof in den Heere Jezus, en deze werden dienzelfden 
dag gedoopt. En waar men zou kunnen tegenwerpen, dat 
deze menschen Joden waren en dus den eenigen waar-
achtigen God kenden en met zijn woord en wil bekend 
waren, en daarom direct konden gedoopt worden; zoo 
wordt deze tegenwerping door de geschiedenis van den 
stokbewaarder te Filippi geheel weerlegd. Deze man was 
een blinde heiden, had geen kennis van God en zijn Woord; 
leefde tot den nacht, in welken hij bekeerd werd, in 
duisternis en zonde, en werd door Paulus in dienzelfden 
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nacht met al de zijnen gedoopt. Er is in de Handelingen 
en de Brieven geen geval opgeteekend, waarin anders 
werd gehandeld. Van doopcandidaten is daar geen spraak. 
Van een wachten met den doop, totdat men in de chris
telijke leer onderwezen was, evenmin. Dit zijn instellingen 
en praktijken van later datum. 

Maar na den doop kwam het onderwijs, en dit is van 
even groot belang als de prediking en de doop. Van de 
geloovigen te Jeruzalem wordt gezegd, dat zij volhardende 
waren in de leer der Apostelen en in de gemeenschap. Bij 
de oneenigheid, welke in de gemeente ontstaan was over 
de voorziening in de behoeften der armen, zeggen de 
twaalven tot de menigte der discipelen: gij moet naar 
mannen uit u omzien, die over deze zaak kunnen gesteld 
worden, want het is niet behoorlijk, dat wij het woord 
Gods nalaten, en de tafelen dienen. Van Paulus lezen wij, 
dat hij niet alleen met Barnabas overal rondreisde om het 
evangelie te verkondigen en gemeenten te stichten, maar 
dat hij ook met Silas op reis ging om de gemeenten, die 
hij gesticht had, te versterken. Van die reis wordt ons 
o. a. deze belangrijke bijzonderheid medegedeeld, dat hij, 
na de discipelen van Jezus, die er te Efeze door zijne 
prediking gekomen waren, in de school van Tyrannus af
gezonderd te hebben, twee jaren lang aan hen en aan 
allen, die in Azië woonden, het woord verkondigde. 

„Hun leerende te bewaren al wat ik u geboden heb." 
De Heilige Geest is als de andere Trooster door den ver
heerlijkten Heer gezonden op aarde, en heeft den Apostelen 
indachtig gemaakt al wat Jezus gesproken had; heeft hen 
gemaakt tot getuigen van Jezus, heeft hen in al de waar
heid geleid en de toekomende dingen hun medegedeeld, 
zoodat zij in staat waren de geloovigen in de waarheid, 
zooals die in Jezus is, te onderwijzen. Zij onderwijzen ons 
nog altijd, want wat zij mondeling mededeelden, dat 
hebben zij door ingeving des Heiligen Geestes, naar Gods 
onuitsprekelijke genade, in hunne Brieven te boek gesteld. 
Daarom zijn de Apostelen en Profeten (des Nieuwen Tes
tament® natuurlijk) het fundament, waarop de gemeente 
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gebouwd is, van welk fundament Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen. 

Moeielijk en gevaarvol was de weg, dien zij te bewan
delen hadden. Zwaar de taak hun op de schouders gelegd. 
Wat hebben zij veel moeten lijden voor den naam des 
Heeren! Hoe zijn zij vervolgd, gegeeseld', gesteenigd, in 
de gevangenis geworpen, ter dood gebracht die mannen, 
aan welke de Heere deze opdracht gaf! Voorwaar, er 
behoorde kracht toe en moed om onvervaard voort te 
gaan en tegen alles in het Evangelie te prediken, het 
woord des Heeren te verkondigen en de waarheid te 
handhaven. Maar het troostwoord huns Meesters gaf hun 
moed en kracht. Hij ging wel heen, maar Hij zou hen 
toch niet verlaten. „Ziet, ik ben met u al de dagen tot 
aan de voleinding der eeuw." Met deze belofte konden 
zij hun werk beginnen, de moeielijkheden en gevaren 
trotseeren, en zeker zijn van de overwinning. 

Lezen wij thans nog eenmaal de belangrijke en heerlijke 
woorden des Heeren: 

„Gaat dan heen, maakt al de volken tot discipelen, hen 
doopende tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes; hun leerende te bewaren al wat ik u 
geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan 
de voleinding der eeuw." 

En bidden wij den Heer om een recht inzicht in zijne 
heerlijke waarheid; om een juist begrip van de schoone 
volgorde, welke in deze opdracht van Jezus aan zijne 
discipelen gevolgd is, en vooral om het voortdurend genot 
van de gemeenschap des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes, waartoe wij door Gods genade zijn ge
bracht, en waarvan ons in den Doop van Godswege de 
verzekering gegeven wordt. 
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De Beteekenis van den Doop. 

i. 
Hand. XXII : 12—16. 

Wij stonden de vorige maal stil bij de Instelling van 
den Doop, en hebben uit de laatste verzen van Mattheüs' 
Evangelie vernomen, hoe de Heer Jezus op den berg 
in Galiléa, waar Hij zijne discipelen bescheiden had, de 
heerlijke woorden uitsprak : „Gaat dan heen, maakt al de 
volken tot discipelen, hen doopende tot den naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; hun 
leerende te bewaren al wat ik u geboden heb." "Wij' 
hebben toen opgemerkt, dat de Heer Jezus in deze op
dracht drie dingen aan zijne discipelen heeft voorgesteld: 
1°. dat zij door hunne prediking al de volken tot zijne 
discipelen zouden maken; 2°. dat zij degenen, die door 
hunne prediking in Jezus geloofden, zouden doopen tot 
den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen 
Geestes, waardoor zij met den drieëenigen God in be
trekking werden gesteld ; en 3°. dat zij dezen gedoopten 
zouden leeren te bewaren al wat de Heer hun gebo
den had. 

"Wij willen thans onderzoeken, wat de Heilige Geest 
ons verder over den Doop mededeelt, en wij zullen ons 
daarbij, gelijk ik reeds vroeger opmerkte, niet bezighou
den met de meeningen der menschen, maar alleen trachten 
in het licht te stellen, wat de Apostelen, door den Hei
ligen Geest geleid, ons daaromtrent mededeelen. 

En dan is na de Instelling van den Doop de beteekenis, 
welke de Doop heeft, van het uiterste belang. In de ge
schiedenis van Paulus' bekeering, zooals ons die in Han
delingen XXII verhaald wordt, treedt de beteekenis van 
den Doop duidelijk voor onze aandacht. 

Wij vinden Paulus' bekeeringsgeschiedenis drie malen 

XLII 2 
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in de Handelingen •— in hoofdstuk IX, XXII en XXVI. 
De eerste maal wordt zij verhaald in den loop der ge
beurtenissen, de laatste maal vertelt Paulus haar aan 
den koning Agrippa. En hier deelt hij haar mede aan 
de joodsche menigte, die, in woede ontstoken, hem trachtte 
om te brengen. Dit is wel merkwaardig, en een bewijs 
van hoeveel belang deze geschiedenis door den Heiligen 
Geest wordt geacht. Maar evenzeer is het merkwaardig, 
hoe in het eene verhaal op den voorgrond treedt, wat in 
het andere geheel wordt verzwegen. Zoo vinden wij in 
Paulus' rede voor den koning Agrippa al de woorden, 
welke de Heer op den weg naar Damaskus tot hem ge
sproken heeft, terwijl van Ananias, op wien hij in zijn 
verhaal aan het Joodsche volk de bijzondere aandacht 
vestigt, met geen enkel woord wordt gewag gemaakt. 
Tegenover Agrippa was het van belang te wijzen op zijne 
goddelijke roeping en op de onmogelijkheid om aan zulk 
een hemelsch gezicht ongehoorzaam te zijn. Maar voor 
de vijandige Joden, die nauwelijks tot bedaren waren te 
brengen, moest in het helderste licht worden gesteld, dat 
hij door een vroom man naar de wet, goede getuigenis 
hebbende van al de Joden, die daar woonden, was opge
zocht en gedoopt. 

Wij weten uit het negende hoofdstuk, dat Ananias 
niet zoo dadelijk bereid was om tot Saulus te gaan; maar 
integendeel heel wat bedenkingen had. De Heer kwam 
tot hem in een gezicht, en zeide : „Ananias, sta op, en 
ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis 
van Judas naar iemand, met name Saulus van Tarsus; 
want zie, hij bidt," Ananias was ten hoogste verbaasd 
over zulk een zending. Naar dien man, dien heftigen 
vijand der Christenen, moest hij gaan! „Maar, Heer!" zoo 
zegt hij met andere woorden, „weet gij wel, wie dat is ? 
Weet gij wel, hoeveel kwaad hij uwen heiligen in Jeru
zalem gedaan heeft, en hoe hij nu hier gekomen is met 
macht van de overpriesters om allen te binden, die uwen 
naam aanroepen." Alsof de Heer dit niet wist! Nochtans 
bestraft de Heer Ananias niet. Neen, Hij laat hem vrij-
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moedig zijn hart uitspreken, en weerlegt geduldig zijne 
bezwaren. Trouwe Jezus! Hoe groot is uwe liefde! Ner
gens elders vinden wij een tweede bewijs van de gemeen
zaamheid en vertrouwelijkheid, die er tusschen Jezus en 
zijne dienstknechten bestaat. Het is zooals twee vrienden 
met elkaar spreken. Ja, zóó mogen ook wij al onze be
zwaren aan Jezus bekend maken. Wij behoeven niet te 
schromen, als we in moeielijkheden zijn, of als we iets 
niet begrijpen, om tot Hem te gaan en Hem alles te 
zeggen. 

Jezus stelt Ananias gerust. „Ga heen, want deze is 
mij een uitverkoren vat, om mijnen naam te dragen voor 
volken en koningen en zonen Israël s." En wat doet 
Ananias? Maakt hij nog verdere tegenwerpingen? Wel 
neen, hij ging heen. Dat was dan ook niet anders te ver
wachten van een man, die zóó met Jezus durfde spreken, 
die in zulk een innige betrekking tot Jezus stond. Van 
Saulus' bekeering ten volle overtuigd, ging Ananias heen 
naar het opgegeven adres, en in het huis komende, waar 
Saulus blind en verontrust over zijne zonden terneer zat, 
zeide hij: „Saul, broeder! word ziende!" Merkwaardig! 
Ananias, door Jezus onderwezen, erkende in Saulus, dien 
vervolger der gemeente, een broeder, een broeder in 
Christus! 

En ziet, dit is het. waarop ik in de eerste plaats uwe 
aandacht wensch te vestigen. In verband met hetgeen wij 
in Mattheüs XXVIII hebben gelezen, is dit namelijk van 
groot gewicht. Hier is het bewijs geleverd, dat men niet 
door den doop een broeder wordt. Men is een brooder, 
en wordt als broeder gedoopt. Eer er nog van doopen 
sprake was, reikte Ananias Saulus de broederhand. Om 
de beteekenis van den Doop te kunnen verstaan, is het 
van belang dit vast te stellen. Ananias, een man, die 
goede getuigenis had van al het volk der Joden, erkende 
Saulus als een broeder in Christus vóór den doop. En 
dit is geheel in overeenstemming met de instelling des 
Heeren. Gelijk wij reeds zeiden: Men wordt geen disci
pel door den doop, geen broeder, geen lid van het lichaam 
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van Christus, doordien men gedoopt wordt. "Wederge
boorte door den doop is een groote dwaalleer. Naar de 
Schrift moet men wedergeboren, moet men een Christen, een 
lid van het lichaam van Christus, een discipel van Jezus 
zijn, om gedoopt te kunnen worden. Saulus was op den 
weg naar Damaskus een broeder geworden. Nauwelijks 
is hij, de vervolger van Jezus van Nazareth, door het 
goddelijke licht ter aarde geworpen, of hij zegt: „Wie 
zijt gij, Heer!" En de Heer antwoordt: „Ik ben Jezus, 
dien gij vervolgt!" En wat doet Saulus? Hoor, hoe hij 
spreekt op bevenden en verbaasden toon: „Heer, wat 
wilt gij, dat ik doen zal?" Wonderbaar. Opeens is deze 
man veranderd. Van een vervolger is hij een belij dei-
geworden ; van een man, die meende veel vijandigs tegen 
Jezus van Nazareth te moeten doen, werd hij een gehoor
zaam discipel. Maar — hij was nog blind. Het heldere licht 
des Heeren had hem het licht zijner oogen ontnomen, en 
hij bleef blind, totdat Ananias kwam. 

Drie dagen achtereen zat hij in het huis van Judas 
zonder te eten of te drinken. Waarlijk geen wonder! Hij 
was geen openbaar zondaar geweest. Hij was niet gelijk 
aan Maria Magdalena of aan de vrouw bij Simon, en nog 
minder aan den moordenaar op het kruis. En toch — 
drie volle dagen moest hij in het duister verkeeren. De 
moordenaar kwam in enkele oogenblikken tot vrede; de 
Samaritaansche leerde in enkele uren haar verloren toe
stand en den Verlosser kennen. Maar Saulus was drie 
dagen lang zonder zekerheid, zonder te weten, dat hij 
door den Heer was aangenomen. Merkwaardig en toch — 
geen wonder. Wat moet er niet in hem zijn omgegaan! 
Zijn geheele wezen was omgekeerd ; zijne gedachten waren 
veranderd; de schrikkelijkheid der zonde stond hem le
vendig voor den geest. De grootste zonde was: den Zoon 
van God te kruisigen. En dat had hij gedaan! Op den 
weg naar Damaskus was hem dit duidelijk geworden. 
Want daar had hij Gods Zoon gezien. Neen, het was 
geen droom, geen visioen geweest. Hij had waarlijk Jezus 
gezien in de heerlijkheid. In 1 Kor. XV, waar hij al de 
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getuigen van Jezus' opstanding opsomt, zegt hij dit uit
drukkelijk. „En het laatst van allen is hij ook aan mij, 
als aan een ontijdig geborene, verschenen." En dien Jezus, 
aan Gods rechterhand gezeten, had hij vervolgd in de 
zijnen. Zóó schrikkelijk stond hem dit alles voor oogen ; 
zulk een indruk maakte dit op hem; zóó bezwaarde en 
beangstigde het zijne ziel, dat hij in drie dagen niet at 
of dronk. Het gemis van zijn gezicht was, bij die smart 
vergeleken, niets. 

Maar ziet, daar komt Ananias op de aanwijzing des 
Heeren tot hem, en bij hem staande zeide hij: „Saul, 
broeder ! word ziende." Welk een verkwikking voor den 
armen Saulus ! Niet alleen ontving hij zijn gezicht terug, 
want terzelfder ure werd hij ziende, maar zijn geest werd 
verkwikt door de ontmoeting van één van Gods kinderen. 
Doch meer nog. Ananias had wat tot hem te zeggen in 
den naam des Heeren. Hoort, hoe hij spreekt: „De God 
onzer vaderen heeft u te voren verordend, om zijnen wil 
te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en een stem 
uit zijnen mond te hooren; want gij zult voor Hem bij 
alle menschen een getuige zijn van hetgeen gij gezien 
en gehoord hebt. En nu — waarom toeft gij ? sta op, en 
laat u doopen, en uwe zonden afwasschen, aanroepende 
zijnen naam." 

En bij dit laatste vers wensch ik thans uwe aandacht 
te bepalen. Want in deze woorden ligt de eerste betee-
kenis van den doop opgesloten. De eerste beteekenis, zeg 
ik, want de doop beteekent ook nog wat anders dan het
geen er hier van gezegd wordt. De doop stelt ook nog 
voor, dat wij met Christus gestorven en opgewekt zijn ; 
en daarom wordt de doop onze begrafenis genoemd, en 
over deze beteekenis van den Doop zullen wij later spre
ken. Maar de doop stelt in de eerste plaats voor, hetgeen 
wij hier lezen ; en het is van veel belang, hierbij stil te 
staan. Wij houden ons gewoonlijk 't meest met de andere 
beteekenis bezig; ja ik durf wel te beweren, dat, wan
neer gij aan een aantal broeders zoudt vragen, wat de 
doop voorstelt, gij van de meeste uitsluitend ten ant-
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woord zoudt krijgen: „het gestorven en opgewekt zijn met 
Christus." Menigeen zou vreemd opzien, als ik hem zou 
zeggen: „Maar weet ge wel, dat de doop ook voorstelt de 
afwassching uwer zonden !" Daarom acht ik het wel van 
belang daarbij in de eerste plaats onze aandacht te be
palen. Te meer, daar in de Handelingen der Apostelen 
van geen andere beteekenis van den Doop sprake is. In 
den brief van Petrus evenmin. Dit komt, omdat in den 
eersten tijd van de gemeente geen andere beteekenis van 
den Doop bekend was. En dit is heel natuurlijk, want 
de waarheid, dat wij, die in Christus zijn, met Christus 
zijn gestorven en opgewekt, dat wij een nieuwe schepping 
geworden zijn, en eveneens de ontvouwing van de open
baring omtrent de natuur, het karakter en de roeping 
der Gemeente, is eerst aan Paulus bekend gemaakt en 
door hem ons medegedeeld geworden. In zijne brieven 
aan de Efeziërs en Kolossers wordt dit uitdrukkelijk ge
zegd. Derhalve kon deze beteekenis van den Doop eerst 
bekend worden na Paulus' bekeering, en nadat de Heer 
hem in de woestijnen van Arabië zijne waarheid had 
geopenbaard. 

Wij moeten evenwel niet denken, dat door de betee
kenis, welke door Paulus aan den Doop gegeven wordt, 
in overeenstemming met de hem geopenbaarde verbor
genheid, de eerste beteekenis van den Doop vervallen is. 
Yerre van daar. Deze beteekenis, zooals ons die in de 
Handelingen voorgesteld wordt, is en blijft voor ons even 
waar, en behoudt hare kracht. De eerste beteekenis van 
den Doop wordt door de tweede geenszins vervangen. In
tegendeel, als wij Grods Woord wèl verstaan, dan zullen 
wij zien, dat de beteekenis van den Doop tweeledig is. 

Voor pasbekeerden, zoowel in Jeruzalem als thans, is 
de eerste beteekenis van den Doop het gemakkelijkst te 
verstaan en het meest in overeenstemming met hun 
toestand. 

Wat is dan deze beteekenis? 
Het antwoord op deze vraag geeft ons Ananias in de 

woorden, welke hij tot Saulus sprak : „Sta op, en laat u 
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doopen, en uwe zonden afwasschen, aanroepende zijnen 
naam." 

In deze woorden zijn twee belangrijke dingen vervat: 
1° laat u doopen en uwe zonden afwasschen ; en 2 aan
roepende zijnen naam. 

Het eerste komt van God; het tweede komt van den 
kant van den geloovige. God alleen kan ons van de zonden 
afwasschen. De geloovige daarentegen roept den naam des 
Heeren aan. 

Overdenken wij deze beide dingen. 
De doop stelt de afwassching der zonden voor. Ijaat 

er ons wel aan denken : de doop is niet do afwassching 
der zonden, maar stelt die voor. Daarom is het van zooveel 
belang op te merken, dat Ananias, toen hij tot Saulus 
inkwam, begint met te zeggen: „Saul, broeder! word 
ziende." Saulus werd wedergeboren en bekeerd op den 
weg naar Damaskus. De Heer had hem tot zijn discipel 
aangenomen en tot zijn dienaar verkoren. En als zoodanig 
werd hij gedoopt, In de Schrift wordt ons uitdrukkelijk 
geleerd, dat wij alleen door het bloed van Christus van 
onze zonden worden afgewasschen. De Gemeente in de 
Openbaring zingt: „Hem, die ons liefheeft, en ons van 
onze zonden gewasschen heeft in zijn bloed." Zonder 
bloedstorting is er geen vergeving. Er is slechts vrede 
door het bloed zijns kruises. Wij hebben in Christus de 
verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der 
misdaden. En een iegelijk, die gelooft, heeft de vergeving 
zijner zonden door het bloed van Christus. „Zoo zij u 
dan bekend, mannen broeders!" zegt Paulus tot de Joden, 
„ dat door dezen u vergeving van zonden verkondigd 
wordt; en dat van alles, waarvan gij niet kondet gerecht
vaardigd worden in de wet van Mozes, in dezen een 
iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd is." Dit is zoo helder 
als de dag. Niet de Doop, maar het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

De Doop stelt dit symbolisch voor. Gelijk het lichaam 
door water wordt afgewasschen, zoo zijn wij door het 
bloed van Christus van onze zonden gereinigd geworden. 
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In den doop geeft God aan hem, die gedoopt wordt, de 
verzekering van de vergeving der zonden. Hij zegt, als 't 
ware : „Zoo waarlijk als dit water u reinigt en afwasclit, 
zoo waarlijk zijt gij gereinigd en afgewasschen van uwe 
zonden door het kostbaar bloed van Christus." Daarom 
zeide Ananias tot Saulus: „Sta op, laat u doopen en uwe 
zonden afwasschen." 

Denkt aan den toestand, waarin Saulus zich bevond. 
In onrust en vreeze, onder het volle gewicht van zijne 
groote schuld zat hij daar, zoodat hij drie dagen lang at 
noch dronk. Daar komt Ananias, maakt hem ziende, en 
zegt: „Sta op, laat u doopen en uwe zonden afwasschen." 
En Saulus toefde niet langer. Hij liet zich doopen. Van 
Gods zijde ontving hij door den doop de verzekering, dat 
al zijne zonden door het kostbaar bloed van Jezus waren 
weggedaan. Toen hij gedoopt was, kon hij heengaan en 
in de verzekering, dat zijne zonden vergeven waren, in de 
synagoge te Damaskus prediken, dat Jezus was de Zoon 
van God. 

Welk een heerlijke beteekenis heeft dus de Doop! 
Alleen door het bloed van Jezus worden wij van onze 
zonden gereinigd. Water kan onze zonden niet afwasschen. 
Maar deze instelling des Heeren stelt ons op zinnebeeldige 
wijze voor, dat onze zonden door het bloed van Christus 
volkomen zijn weggedaan. God verzekert ons dit in den 
Doop. 

Daarom volgde dan ook de Doop terstond op het ge
loof in Jezus. In de Handelingen vinden wij, dat zij, die 
in Jezus geloofden, terstond, denzelfden dag nog, werden 
gedoopt. Op den Pinksterdag, te Samarië, bij Cornelius, 
de kamerling in de woestijn van Gaza, de stokbewaarder 
te Filippi, kortom allen, die geloofden, of zij uit de Joden 
of uit de Heidenen waren, werden terstond gedoopt. Er 
is geen enkel voorbeeld van iemand, die over een maand 
of na verloop van een jaar na zijne bekeering werd ge
doopt. Het geloof in Jezus en de Doop tot den naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes behooren 
bij elkaar. „Die gelooft en gedoopt is, zal behouden wor-
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den," zeide de Heer. Dit is van het uiterste gewicht, Wij 
zijn aan gansch andere praktijken gewoon geworden, en 
daarom verwonderen wij ons, als de Schriftuurlijke leer 
ons wordt voorgehouden. Maar het is schoon, treffend en 
heerlijk, zooals de Heer het gegeven heeft, en zooals de 
Apostelen het in beoefening hebben gebracht. Het is een 
oogenblik om nooit te vergeten. Voorzeker, wanneer de 
doop is verzuimd geworden, dan moet dit verzuim worden 
goedgemaakt; dit is duidelijk. Maar het is toch geheel 
wat anders, dan wanneer de Doop na de bekeering en het 
geloof in Jezus plaats \indt. De indruk, die de Doop 
maken moet én voor dengene, die gedoopt wordt, én voor 
hen, die er bij tegenwoordig zijn, wordt voor het grootste 
gedeelte gemist, wanneer de doop geruimen tijd na de 
bekeering wordt toegediend. Wie er ernstig over nadenkt, 
zal dit toestemmen. Wie het gezien en ondervonden heeft, 
kan er van mee spreken. Houden wij ons aan de Schrift. 
Saulus geloofde, en Ananias redeneerde niet: „We zullen 
eerst nog wat wachten, we zullen zijn geloof eerst laten 
overwinteren, en zien of hij wel staande blijft;" maar 
wetende, dat Saulus bekeerd geworden was, en in Jezus 
geloofde, zeide hij dadelijk : „En nu waarom, toeft gij ? 
sta op, en laat u doopen, en uwe zonden afwasschen, 
aanroepende zijnen naam." 

Zoo komen wij tot den anderen kant der zaak. Van 
Gods zijde wordt in den Doop aan den doopeling een 
verzekering gegeven, en wel de verzekering, dat zijne 
zonden zijn afgewasschen ; zoodat de doopeling uit het 
water stijgende, als 't ware zijne zonde ziet weggedaan — 
ze zijn achtergebleven in het water, waaruit hij verrijst, 
gelijk in werkelijkheid de zonden, die Jezus droeg in zijn 
lichaam op het hout, in het graf des Heeren zijn verdwe
nen. Gelijk Jezus zonder de zonden, die Hij aan het kruis 
droeg, uit het graf verrees, zoo staat de doopeling, van 
zijne zonden gereinigd, uit het water op. Maar van den 
kant van hem, die gedoopt wordt, wordt door den doop, 
waaraan hij zich onderwerpt, of liever: welken hij be
geert, gelijk wij in de geschiedenis van den kamerling 
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lezen, een belijdenis afgelegd; — hij roept den naam des 
Heeren aan. 

In de geschiedenis van de bekeering van Saulus, wan
neer wij die ernstig en nauwkeurig overwegen, vinden wij 
dit treffend voorgesteld. Saulus was met een doodelijken 
haat vervuld tegen Jezus van Nazareth. Hij hield Hem 
voor een Godslasteraar, niet zooals de booze overpriesters 
en farizeën, die beter wisten, maar in onwetendheid en 
in oprechten gemoede. Ware dit niet zoo geweest, dan 
zou hem geen barmhartigheid zijn geschied. „Mij is barm
hartigheid geschied, omdat ik het onwetende heb gedaan 
in ongeloof" zegt Paulus tot Timotheüs. Een Godslasteaar 
moest door een vromen Jood worden tegengestaan en om
gebracht. Daarom meende Saulus bij zichzelven, dat hij 
tegen den naam van Jezus van Nazareth veel vijandigs 
moest doen. Na te Jeruzalem vele van de heiligen in 
gevangenissen gesloten en omgebracht te hebben, ging 
hij, blazende dreiging en moord tegen de discipelen des 
Heeren, met brieven van de overpriesters naar Damaskus, 
om ook daar de heiligen te vervolgen, tot lasteren te 
dwingen en te dooden. Welnu, die man, die meende, dat 
hij Gode een dienst bewees door het vervolgen der Chris
tenen; — die man daalde af in het water, en liet zich 
doopen „tot den naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes"; aldus den drieëenigen God aannemende 
als zijn God, en Jezus belijdende als zijn Heer en Heiland. 
Welk een aanblik! Hoe treffend en grootsch! De ver
volger der gemeente, de lasteraar van Jezus, betuigt openlijk 
in den Doop: „Die Jezus, welken ik haatte en vervolgde, 
is mijn Heer, mijn Heiland, mijn Jezus geworden. Hem 
wil ik voortaan aanhangen, volgen en dienen. Mijn leven 
en mijne krachten zijn voortaan Hem gewijd. De wereld 
met al haar aanzien, het Jodendom met al zijn eigenge
rechtigheid heb ik verlaten om een volgeling te worden 
van dien door mij en door de wereld zoo gehaten Na-
zaréner." 

Heerlijk en plechtig oogenblik! Voortaan niet meer 
een vervolger en hater, maar van nu af aan een discipel 
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en dienaar van Jezus. Zoo is het bij iederen gedoopte. 
De omstandigheden zijn zeer verschillend. Zeldzaam is 
het geval zóó indrukwekkend. Zelden wordt er iemand 
gedoopt, wiens belijdenis van Jezus zóó in strijd is met 
zijn verleden, als zulks bij Saulus het geval was. Maar 
nochtans is dit waar bij iederen doopeling. Die gedoopt 
wordt, belijdt Jezus als Heer en Heiland. Hij roept zijnen 
naam aan. Hij leeft niet meer voor de wereld. Hij dient 
niet meer de zonde en den duivel. Hij is voortaan een 
dienstknecht van Jezus. Tot nu had hij zich naar allerlei 
menschen genoemd. Thans noemt hij zich alleen naar 
Jezus. Vroeger was hij een discipel van Mozes. Nu is hij 
een volgeling van Jezus geworden. Aanroepende zijnen 
naam. 

Van Gods zijde dus de verzekering van de vergeving 
onzer zonden. 

Van onzen kant de belijdenis van den naam van Jezus 
als den eenigen, door welken wij kunnen behouden worden. 

Hoe schoon en treffend! Laat er ons goed over naden
ken. Als wij terugzien op het feit van den Doop, dan 
wordt dit van zoo groot belang. Het is een van de hulp
middelen, die er ons toe leiden om den naam des Heeren 
te verheerlijken. Een kind, dat een nieuw, wit kleed aan
heeft, en dit gaarne onbesmet wil bewaren, zal met angst 
er voor zorg dragen, dat er geen spatje op komt. Vergeet 
het evenwel op te letten en voorzichtig te zijn, dan zal 
het kleed een oogenblik daarna reeds door den modder 
bemorscht worden. Zoo is het met den gedoopte. Wie zich 
gedurig herinnert: In den doop heeft God mij de verze
kering van de afwassching mijner zonden gegeven; door 
het bloed van Jezus ben ik rein gewasschen en witter dan 
de sneeuw geworden; wie zich dat herinnert en daaraan 
terugdenkt, die zal met voorzichtigheid zijn weg bewan
delen, en er voor waken, dat hij zich niet besmet of be
zoedelt. Hij zal steeds denken: „Ik ben gereinigd van 
de zonden ; ik dien mij dus voor de zonde te wachten. Mijn 
Heiland is door de zonde aan het kruis gebracht ; ik 
moet dus van de zonde een afschrik hebben. Elke zonde, 
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die ik doe, is een verloochening van mijne belijdenis." 
Maar het is ook ernstig er aan te denken, dat wij bij 

den doop den naam des Heeren aangeroepen hebben. Niet 
dat men iets zegt. Gewoonlijk spreekt degene, die gedoopt 
wordt, geen woord. Maar hij spreekt door hetgeen hij doet. 
Paulus stond op en liet zich doopen. Anders is er niets 
gebeurd. Maar juist daardoor riep hij den naam des Hee
ren aan. Die twaalf mannen te Efeze, van wie wij lezen 
in Hand. XIX werden gedoopt tot den naam van den Heer 
Jezus. Tot op dat oogenblik waren zij discipelen van Jo-
hannes den dooper, thans beleden zij den naam van Jezus, 
en waren zijne volgelingen geworden. Men roept dus den 
naam des Heeren aan door hetgeen men doet. En dit 
vormt een keerpunt in het leven van den mensch. Wat 
men ook tot daartoe geweest is, van het oogenblik af, dat 
men zich laat doopen, zegt men: „Jezus is mijn Heer 
en Heiland!" Dit spreekt men uit in Gods heilige tegen
woordigheid en voor de gansche wereld ! 

Zoudt gij soms willen terugkeeren ? Zoudt gij Hem soms 
willen verloochenen? Immers neen! Gij hebt openlijk voor 
den Heer getuigenis afgelegd, en gij wilt niet terugtreden 
of u onttrekken. Gescheiden van de wereld, verlost van de 
macht der zonde en van de heerschappij des satans, zijt 
gij overgeplaatst in het Koninkrijk van den Zoon van Gods 
liefde. Dit beleden en betuigden wij, toen wij in den doop 
zijnen naam aanriepen. 

O. laat er ons steeds aan denken, geliefde broeders! Hoe 
heerlijk is het, zijnen naam te mogen aanroepen! De naam 
van Jezus is een geheel eenige naam — een naam, die 
alles in zich bevat: heil, vrede, vergeving, verlossing, 
eeuwig leven, ja alles, wat tot onze zaligheid noodig is. 

Welk een vreugde heeft onze ziel vervuld, toen wij voor 
het eerst dien naam mochten aanroepen! Voorzeker, bij 
den een is die vreugde grooter dan bij den ander; maar 
dit neemt niet weg, dat wij allen die vreugde hebben ge
smaakt. En naarmate wij Hem langer kennen, is die vreugde 
niet verminderd, maar vermeerderd. Wel heeft zij een an
dere vorm aangenomen, en uit zij zich op een andere wijze, 
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maar zij is dezelfde gebleven, ja eer dieper geworden. Denk 
slechts aan man en vrouw. De man of de vrouw, die elk
ander jaren kennen, hebben elkaar niet minder lief, dan 
in den beginne; o neen! integendeel, hun liefde is inniger 
en dieper geworden; maar zij gevoelen er geen behoefte aan 
om er veel over te spreken. Zoo is het ook met ons. Aan
vankelijk openbaarde zich onze liefde en vreugde op een 
luidruchtige manier en spraken wij er met iedereen over, 
later niet meer. Hoe komt dit ? Is onze liefde verminderd ? 
Wel neen! wij gevoelen ons voortdurend met teedere ban
den van liefde aan Jezus verbonden; en telkens wanneer 
wij aan onzen doop en aan de afwassching onzer zonden 
herinnerd worden, verheugen wij ons met een onuitspre
kelijke vreugde, en roepen wij met een dankbaar hart 
uit: „Hij is mijn Heer! Voor Hem heb ik alles veil!" — 

Ziet daar dus de eerste beteekenis van den Doop. Zoo-
als ik reeds zeide, was er in den eersten tijd der christe
lijke gemeente geen andere beteekenis bekend. Later kwam 
de verdere openbaring der waarheid, en daarmede een 
nieuwe beteekenis van den Doop. Maar hoewel er een 
nieuwe beteekenis is bijgekomen, zoo is daardoor de eerste 
niet vervallen. Neen! deze blijft ten allen tijde eveneens 
van kracht. 

Aan het eind van het derde hoofdstuk van den eersten 
brief van Petrus wordt op dezelfde wijze over de betee
kenis van den doop gesproken. De Apostel vergelijkt 
den doop bij de behoudenis van Noach en de zijnen in 
de ark. Het water, waardoor de goddelooze wereld werd 
verslonden, was voor Noach het middel ter behoudenis; 
want door het water werd het eerste schip, dat op Gods 
bevel en naar Gods bestek gebouwd was, opgeheven, en 
bleef gedurende den ontzettenden vloed drijven op het 
water, zoodat Noach en de zijnen in de ark veilig waren, 
wat niet het geval zou geweest zijn, indien de ark een 
huis in plaats van een schip geweest ware. Daarom zegt 
Petrus: „Terwijl de ark toebereid werd, waarin weinige, 
dat is acht zielen, behouden werden door het water." 

Zoo is het met den doop ook. „Welks tegenbeeld, de 
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doop, nu ook u behoudt door de opstanding van Jezus 
Christus." Christus is voor ons door den dood gegaan, 
en heeft door zijn bloed een volkomene verzoening voor 
onze zonden teweeggebracht; Hij is opgestaan uit de 
dooden zonder de zonden, welke Hij op het kruis droeg, 
en voor welke Hij daar verzoening deed. In den doop 
gaan wij in den geest en zinnebeeldig door den dood, en 
komen uit het water te voorschijn, om, evenals Noach, 
een nieuw leven te beginnen. De opstanding van Christus 
is de leven- en vrede-gevende kracht, en de doop is 
daarvan de uitdrukking en het zinnebeeld. Het is ook 
hier weer, zooals de Heer zeide : „Die gelooft en gedoopt 
is, zal behouden worden." 

Van den doop verklaart Petrus dan in een tusschenzin, 
dat hij „niet is een aflegging van de onreinheid des 
vleesches," en derhalve geen uitwendige afwassching, „maar 
de vraag voor God van een goed geweten." Wie in Christus 
gelooft, is door zijn bloed van alle zonden gereinigd, en 
heeft dientengevolge een goed geweten. (Zie Hebr. X, 
vs. 2 en 22, en ook Hebr. IX : 14.) De opstanding van 
Christus verzekert hem van de volkomene verzoening zijner 
zonden door den zoendood van Christus. Met een goed 
geweten komt hij dus om gedoopt te worden, en ontvangt 
dan in den doop van Godswege de verzekering, dat hij 
van al zijne zonden is afgewasschen. Wat Ananias tot 
Saulus zeide, wordt door Petrus hier ook verklaard. De 
Doop stelt voor de afwassching der zonden, en is van 
Godswege de verzekering daarvan. 

Trachten wij dit recht te verstaan, en laat er ons de 
aandacht op vestigen van hen, die gedoopt moeten worden. 
Lange uitleggingen behoeven wij er niet over te geven. 
Pilippus heeft er hoogstens eenige uren aan besteed om 
den kamerling Jezus te verkondigen, en daarbij ook de 
noodzakelijkheid en belangrijkheid van den Doop voor te 
stellen. Dadelijk daarop heeft hij hem gedoopt. „Ziedaar 
water, wat verhindert mij gedoopt te worden?" roept de 
kamerling uit; en zij daalden beiden af in het water, en 
Filippus doopte den kamerling. Heerlijk wie het evenals 
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de kamerling ondervonden heeft! In den doop van Gods 
zijde de verzekering te ontvangen van de afwassching 
der zonden, en van onzen kant de belijdenis te mogen 
afleggen, dat Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, de 
eenige naam onder den hemel gegeven, door welken 
zondaren kunnen behouden worden, onze Heer en Ver
losser geworden i3, welk een onuitsprekelijke genade is 
dat, en hoeveel oorzaak hebben wij God voor zijne on
eindige liefde te loven en te prijzen! 

Correspondentie. 
Van het vorige jaar zijn nog enkele vragen ter beantwoor

ding overgebleven. Tot nu toe ontbrak de ruimte. Onze vrien
den moeten er wel aan denken, dat er niet in elk nummer 
correspondentie kan voorkomen, daar dit vaak niet uitkomt 
met de stukken, die er in staan. Men hebbe dus een weinig 
geduld, als er niet dadelijk een antwoord komt. Gaarne zal 
ik voortgaan op de tot mij gerichte vragen te antwoorden, zoo 
de Heer daartoe genade verleent. Men sla evenwel in het Re
gister op de 40 verschenen jaargangen na, of de tekst, over 
welke men opheldering wenscht, al of niet behandeld is. 

H. c. v. 

1. P. J. v. H. te Nieuw-Helvoet vraagt een verklaring van 
Daniël VII : 25 en XI : 36. 

In Daniël VII worden onder het beeld van vier dieren de 
vier op elkander volgende wereldrijken voorgesteld, die wij ook 
vinden in het Statenbeeld van Nebukadnezar. (Dan. II.) Deze 
vier wereldrijken zijn bet Babylonische, het Medisch-Perzische, 
het Grieksche en het Komeinsche rijk. Dit laatste rijk heerschte, 
toen onze Heiland op aarde was, maar is in later eeuwen te 
niet gegaan. Het zal evenwel worden hersteld, zooals in Openb. 
XIII en XVII wordt voorzegd, maar in een nieuwen vorm, 
en geheel onder den invloed van den satan. De valsche pro
feet, d. i. de Antichrist, de mensch der zonde, de zoon des 
verderfs, zooals hij door Paulus genoemd wordt, en de Keizer 
van dit Eomeinsche rijk, aan wien de tien koninkrijken, waar-
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uit het in zijn nieuwen vorm zal bestaan, zullen onderworpen 
zijn, sluiten een verbond, en stellen zich tegen den Allerhoogste 
en tegen allen, die weigeren zullen om dien mensch der zonde 
en het beeld, dat hij in den tempel Gods te Jeruzalem zal op
richten, te aanbidden. (Dan. XI : 36.) Deze schrikkelijke tijd 
van goddeloosheid en afgodendienst, van vervolging der heili
gen en lasteren van God zal een tijd en tijden en een gedeelte 
eens tijds, of 3'/s jaar, 1260 dagen, duren. Aan het einde komt 
de Heer Jezus. De valsche profeet en het beest (de keizer van 
het Romeinsche rijk) worden in de hel geworpen; de konink
rijken der aarde worden verdaan; de satan wordt gebonden; 
en Jezus regeert in gerechtigheid over de gansche aarde, die 
vol zal zijn van zijne kennis. 

2. W. W. d. E,, te Lonneker. — Waarschijnlijk komt de 
stam Dan in Openb. VII niet voor, omdat deze stam zich 
het meest aan de afgoderij heeft overgegeven. Zie jaarg. 33 
blz. 84. 

3. M. B. te Apeldoorn vraagt de beteekenis van de woorden 
in Lukas I : 17: »om te bekeeren de harten der vaderen tot 
de kinderen." 

Uit het laatste vers van Maleachi, waaraan de engel, die tot 
Zacharia sprak, deze woorden ontleende, blijkt, dat de bedoe
ling moet zijn, dat er een herstelling aller dingen in zedelijken 
zin zal worden gewerkt in de harten der vaderen en der kin
deren in Israël, zoodat allen tot elkander zullen zijn gekomen, 
en gezamenlijk zich verheugen zullen in Hem, die komt om 
de zijnen te verlossen en de aarde te slaan met den adem 
zijns monds. Johannes de dooper heeft als de voorlooper en 
wegbereider van den Messias bij het israëlietische volk op 
boete en bekeering aangedrongen; doch het volk als zoo
danig nam hem niet aan, en daarom was hij niet de Elia, die 
komt, eer dat die groote en die vreeselijke dag des Heeren 
komen zal. 
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De Beteekenis van den Doop. 

i i . 
(Kom. VI: 1—4. — Kol. I I : 8—13.) 

Bij de behandeling van hetgeen over den Christelijken 
doop in het Nieuwe Testament wordt gezegd, hebben wij 
eerst stil gestaan bij de instelling van den Doop, en 
daarna gezien, welke de eerste beteekenis van den Doop 
is. Zooals wij bij onze vorige beschouwing hebben opge
merkt, wordt ons in deze eerste beteekenis voorgesteld, 
dat de Doop een zinnebeeldige voorstelling is van de 
afwassching der zonden, zooals Ananias tot Saulus zeide : 
„Sta op, en laat u doopen, en uwe zonden afwasschen." 
Wij hebben gezien, dat van Godswege degene, die ge
doopt wordt, in den Doop de verzekering ontvangt van 
de vergeving zijner zonde, en hem van Godswege in den 
doop gezegd wordt: „Zoo waarlijk het water u afwascht, 
zoo waarlijk zijt gij, niet door water, maar door het bloed 
van Christus afgewasschen van al uwe zonden." Terwijl 
hij, die gedoopt wordt, den naam van Jezus aanroept, en 
getuigt: „Ik ben van een vijand een volgeling van Christus 
geworden; ik heb Hem aangenomen als mijn Heer en 
Heiland, en ik wil Hem volgen en dienen." 

Dit is evenwel niet de eenige beteekenis van den Doop. 
Het is wel de eerste en de eenvoudigste, maar niet de 
eenige beteekenis. Integendeel, de Doop heeft nog een 
tweede, en een uiterst belangrijke beteekenis. Om die 
evenwel te kunnen verstaan, moesten de geloovigen ver
der in de waarheid worden ingeleid. In den eersten tijd 
der Gemeente, vóór de bekeering van Saulus, was er geen 
andere beteekenis van den Doop bekend dan dat die was 
de voorstelling van de afwassching der zonde, want het 
Evangelie van Gods genade was toen nog niet ten volle 
geopenbaard. Het was de bedoeling van God, dat, vóór 
de volle openbaring der waarheid het Koninkrijk, dat 



34 

eenmaal in heerlijkheid zou verschijnen, aan het Israëlie-
tische volk zou worden aangeboden. Petrus heeft dit ge
daan in zijne rede in Hand. III. Doch Israël als volk 
heeft van geen bekeering willen weten, en daarom heeft 
God zijn volk prijs gegeven en Zich tot de volken ge
wend. Eerst werd door Petrus het evangelie aan Cor-
nelius gebracht, daarna werden velen uit de volken tot 
het geloof in Christus gebracht door de uit Jeruzalem 
verdreven geloovigen, en eindelijk werd op den weg naar 
Damaskus de heftige vervolger der Gemeente bekeerd, 
tot het geloof in Christus gebracht, en door God gezonden 
als Apostel tot alle volken der aarde. 

Hiermede was een nieuwe phase in de geschiedenis der 
Gemeente begonnen. In de Handelingen der Apostelen, 
die eigenlijk wel de Handelingen van de Apostelen Petrus en 
Paulus konden genoemd worden, hebben wij tot het twaalfde 
hoofdstuk de werkzaamheid van Petrus, terwijl van het 
dertiende hoofdstuk af de reizen van Paulus en diens 
evangelieprediking aan de volken wordt verhaald. 

Met Saulus' bekeering begon de verdere openbaring 
der waarheid. Reeds in de woorden, welke de Heer Jezus 
tot den ter aarde geworpen Saulus sprak, wordt in enkele 
trekken de waarheid, welke tot op dat oogenblik in God 
verborgen gebleven was, aan het licht gesteld. Saulus 
zag in den hemel aan Gods rechterhand den verheerlijkten 
Menschenzoon. Dit is van het uiterste gewicht. In den 
brief aan de Korinthiërs noemt hij daarom zichzelven 
onder de ooggetuigen van Jezus' opstanding. „Ten laatste 
van allen is Hij door mij gezien." Welnu, uit den mond 
van dien verheerlijkten Heer vernam hij de woorden: 
„Saul! Saul! wat vervolgt gij mij ?" Hiermede verklaarde 
de verheerlijkte Heer in den hemel, dat de geloovigen 
op aarde, die vervolgd werden, één met Hem waren. 
Werden zij vervolgd, dan vervolgde men eigenlijk Hem. 
Hij en de zijnen waren één geheel, één lichaam — Hij 
verheerlijkt in den hemel, zij lijdende op aarde. Dat was 
de waarheid, die straks in al haar volheid aan Paulus 
zou worden bekend gemaakt. 
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Maar volgens Paulus' verhaal aan den koning Agrippa 
heeft de Heer nog meer gezegd. Wij hebben daar de 
volledige mededeeling. Luistert. „Ik ben Jezus, dien gij 
vervolgt. Maar richt u op, en sta op uwe voeten! want 
hiertoe ben ik u verschenen, om u te verordenen tot een 
dienaar en getuige der dingen, zoowel die gij gezien hebt, 
als in welke ik u zal verschijnen; u nemende uit het volk 
en uit de volken, tot welke ik u zend, om hunne oogen 
te openen, opdat zij zich bekeeren van de duisternis tot 
het licht, en van de macht des satans tot God, opdat zij 
vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de 
geheiligden door het geloof in mij." Merkwaardig. Saulus, 
die vurige jood, die ijverige verdediger van het voorva
derlijk geloof, hield op, zoodra hij in Jezus geloofde, een 
Jood te zijn, en behoorde evenmin tot de volken; hij 
werd genomen uit het volk en uit de volken, en stond 
dus geheel buiten de dingen en toestanden op deze aarde. 
Verbonden met den verheerlijkten Heer in den hemel, 
was hij een nieuw mensch geworden; de verbindingen en 
betrekkingen op deze aarde waren afgebroken; hij bevond 
zich in een nieuwe sfeer; en hij moest heengaan om deze 
heerlijke waarheid overal te verkondigen, en niet alleen 
den volken prediken vergeving van zonden, maar ook een 
erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus, 
den Zoon van God, die aan Gods rechterhand verheerlijkt 
was. De waarheid, zooals die later door Paulus in zijne. 
Brieven is ontwikkeld, vinden wij dus hier reeds neerge
legd in de woorden, die de Heer hem op den weg naar 
Damaskus uit den hemel toeriep. 

Toen dan ook Saulus, na door Ananias gedoopt te 
zijn, in de synagoge te Damaskus optrad, predikte hij 
dadelijk Jezus als den Zoon van God. Dat had tot op 
dat oogenblik nog niet plaats gevonden. In de prediking 
der andere Apostelen te Jeruzalem kunnen wij daarvan 
niets vinden. Zij geloofden dit natuurlijk evengoed, maar 
zij stelden het niet voor. Zij predikten den Christus^ dien 
de Joden verworpen hadden, en die, wanneer zij zich be
keerden, als koning zou terugkomen. Maar Saulus pre-
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dikte Jezus terstond als den Zoon van God, dien hij in 
de heerlijkheid des hemels had gezien. 

Evenwel moest hij de waarheid beter leeren verstaan 
en de verordeningen, welke de Heer aan zijne gemeente 
gegeven had, ontvangen. Daartoe wordt hij niet gezonden 
naar Jeruzalem, maar door den Heer geleid naar de 
woestijn van Arabië, gelijk hij ons dit uitvoerig in Gal. 
I en II mededeelt. Wonderbaar! De Heer brengt hem 
naar Arabië, waar geen apostelen waren, waar geen ge
meente was, waar hij geheel alleen stond. Daar bleef hij 
ongeveer drie jaren. Toen keerde hij naar Damaskus 
terug, predikte daar wederom het Evangelie, werd ver
volgd, door de geloovigen in een mand van den muur 
afgelaten, en ging toen naar Jeruzalem. Echter niet om 
daar de waarheid te leeren kennen of te vernemen, wat 
hij prediken moest, maar enkel om Petrus te zien, bij 
wien hij slechts vijftien dagen bleef. Neen, hij had niet 
meer noodig onderwezen te worden. Hij had de waarheid 
uit den mond des Heeren vernomen in Arabië, en wist 
dus wat hij prediken moest. De Heer zelf heeft hem alles 
medegedeeld, wat hij noodig had te weten, en heeft hem 
de leer der verlossing verklaard, en hem de waarheid ten 
volle geopenbaard. Paulus zegt uitdrukkelijk in Gal. I, 
dat hij niets van een mensch heeft ontvangen of geleerd, 
maar alles alleen heeft ontvangen door openbaring van 
Jezus Christus. Daarom spreekt hij menigwerf van „mijn 
Evangelie." Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat zijn Evan
gelie stond tegenover dat der andere Apostelen; maar 
het wil zeggen, dat hij het evangelie niet door bemidde
ling van de Apostelen te Jeruzalem, maar rechtstreeks 
van den Heer ontvangen had. Soms zegt hij ook: „aan 
mij is een bijzondere openbaring geschied." Zoo is de 
openbaring aangaande het lichaam van Christus, dat de 
geloovigen uit de Joden en uit de volken in Christus één 
zijn, en derhalve de verborgenheid der gemeente, aan 
hem bijzonderlijk geschonken. Deze openbaring noemt hij 
op enkele plaatsen mijn Evangelie. Men denke evenwel 
niet, dat hij overal, waar hij spreekt van „naar mijn 
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evangelie," deze waarheid bedoelt. Ook alle andere waar
heden zijn hem rechtstreeks uit den hemel medegedeeld, 

Wanneer wij nu zijne prediking hooren en zijne briefen 
lezen, dan vinden wij deze waarheid daarin ontvouwd. 
Paulus deelt ons een gedeelte van de waarheid mede, die 
aan de andere apostelen niet geopenbaard was. Die waar
heid is: dat allen, die gelooven, nieuwe menschen, nieuwe 
schepselen in Christus Jezus zijn geworden. Dat alle ge-
loovigen de vergeving der zonden ontvangen hebben, had
den de Apostelen te Jeruzalem gepredikt, maar wat zij' 
niet hadden gepredikt, omdat dit aan hen nog niet ge
openbaard werd, was, dat de oude mensch met Christus 
gestorven is en derhalve geheel is ter zijde gesteld, en 
dat er een nieuwe mensch met Christus was opgewekt. 
In Rom. V wordt dit duidelijk door Paulus ontvouwd. 
De menschheid isp verdeeld in twee deelen. Van nature 
zijn allen uit Adam; allen zijn in zonde geboren; er is 
niemand, die goed doet; allen hebben den dood verdiend. 
Maar allen, die in Christus gelooven, zijn met Christus veree-
nigd en zijn in den toestand, waarin Christus zich bevindt. 
Allen, die buiten Christus zijn, zijn verbonden met Adam, 
en bevinden zich dus in den toestand, waarin Adam door 
de zonde gekomen is, en moeten daarvan evenals hij' de 
gevolgen dragen. Maar allen, die in Jezus gelooven, zijn 
met Christus vereenigd en ontvangen daarom alles, wat 
Christus heeft. De onbekeerde mensch bevindt zich inden 
toestand van den zondigen Adam. De geloovige mensch 
bevindt zich in den toestand van Jezus, zooals Deze tfom 
is, gezeten aan Gods rechterhand. De onbekeerde mensch 
is in het vleesch; de geloovige in den Geest. De onhe-
keerde is een oude schepping, de bekeerde een nieuwe 
schepping. 

Hierin is de geheele waarheid begrepen. Als wij dit 
goed inzien, dan is de tweede beteekenis van den Doop 
gemakkelijk te verstaan. "Want gelijk Paulus in Rom. VI 
leert, de geloovige is met Christus gestorven, en wordt 
in den doop met Christus begraven, om dan in nieuwheid 
des levens te wandelen. 
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„Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog 
daarin leven ? Of weet gij niet, dat zooyelen wij tot Chris
tus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijnen dood gedoopt zijn? 
Wij zijn dan met hem begraven door den doop tot den 
dood, opdat gelijk Christus uit de dooden opgewekt is door 
de heerlijkheid des Vaders, alzoo ook wij zouden wande
len in nieuwheid des levens." 

Wij, die der zonde gestorven zijn. Ja, want het kruis 
van Christus is het einde van den eersten Adam, het einde 
van den ouden mensch. Wij moeten daartoe Christus na
tuurlijk beschouwen als onzen Plaatsvervanger. Onze dier
bare Heiland heeft op Golgotha de plaats ingenomen van 
iederen geloovige, en als onze Plaatsvervanger is Hij in
gegaan in de heerlijkheid om in het huis des Vaders voor 
ons plaats te bereiden. Dit wil dus zeggen: als ik Chris
tus zie hangen aan het kruis, dan zie ik mijzelven daar 
hangen. Als ik Christus zie lijden en sterven, dan zie ik 
mjjzelven lijden en sterven. Als ik Christus aanschouw in 
het oordeel, zie ik het oordeel over mij komen. Ben ik 
een geloovige, dan staat het dus zóó, omdat Hij mijn 
Plaatsvervanger is, dat al wat met Hem gebeurd is, met 
mij heeft plaats gehad. Hij behoefde dit alles niet te 
ondergaan. Hij was onschuldig, geheel zonder zonde. Zelfs 
in de uren van duisternis was Hij het welbehagen zijns 
Vaders. Maar Hij wilde onze Plaatsvervanger zijn. Aan-
biddelijke Heiland! Zoodra wij dit alles indenken, zeggen 
wij: al wat Hij leed, al wat Hij onderging, was om 
mijnentwil. Het wordt door God gerekend, alsof het met 
mij gebeurd ware. God neemt het offer van Jezus voor 
mij aan. Evenals een plaatsvervanger in het leger zich 
geheel in de plaats stelt van hem, die dienen moet, en 
hij dus ook voor hem ten strijde trekt en zich aan alles 
onderwerpt wat van dengene, wiens plaats hij inneemt, 
gevergd kon worden, zoo heeft Christus in onze plaats 
alles op Zich genomen. Had het met ons moeten plaats 
vinden, dan waren wij in de eeuwige duisternis terecht 
gekomen. Maar Gode zij dank! door Jezus' offerande rekent 
de Heere God ons onze zonden niet toe. Hij is gestorven, 
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ik dus ook. Zijn dood is mijn dood. Als kind van Adam, 
als oud mensch, ben ik gestorven. Ik besta niet meer, en 
behoor dus niet meer tot de levenden. Christus is voor 
mij gestorven, en zijn dood is het einde van den eersten 
mensch. Daarom lezen wij in vers 2 en 3 : „Wij, die der 
zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven ? Of 
weet gij niet, dat, zoovelen wij tot Christus Jezus gedoopt 
zijn, wij tot zijnen dood gedoopt zijn?" En Paulus zegt 
in Gal. V : 2 4 : „Maar die van Christus zijn, hebben het 
vleesch gekruisigd met de hartstochten en begeerten," 
terwijl hij in Efeze IV : 22 getuigt: „"Wat den vorigen 
wandel betreft hebt gij den ouden mensch afgelegd, die 
verdorven wordt naar de begeerlijkheden der verleiding, 
en gij zijt vernieuwd in den geest uws gemoeds, en hebt 
den nieuwen mensch aangedaan, die naar God geschapen 
is in ware gerechtigheid en heiligheid." Dit nu wordt door 
den doop voorgesteld. 

Letten wij nu evenwel op hetgeen in vers 4 gezegd 
wordt. Er wordt nergens in het "Woord gezegd, dat wij 
met Christus begraven zijn. Er wordt wel meermalen be
tuigd, dat wij met Christus zijn gestorven en met Hem opge
wekt en mede levend gemaakt zijn. Maar nimmer wordt 
gezegd, dat wij met Christus begraven zijn. Dit is natuurlijk 
wel waar, want als wij met Christus gestorven en opge
wekt zijn, dan zijn wij ook met Hem begraven; maar het 
wordt nooit gezegd dan alleen in verband met den doop. 
Door den doop worden wij met Christus begraven. Dit is 
hoogst merkwaardig. Want daaruit blijkt, dat het water 
des doops het graf is. Zinnebeeldig natuurlijk, maar in 
zeker opzicht toch ook werkelijk. En hiermede zijn wij 
aan de tweede beteekenis van den doop gekomen. 

„Wij zijn dan met Hem begraven," zoo lezen wij in 
vers 4, „door den doop tot den dood." Derhalve is het 
water des doops het graf. Het water stelt voor de afwas-
sching der zonden, zooals wij bij de eerste beteekenis op
merkten. Maar het water is ook het graf voor den ouden 
mensch. Inzooverre is het dus, hoewel zinnebeeldig, werke
lijkheid. Die met Christus gestorven is, en dan gedoopt 
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wordt, laat zich met Hem begraven. Door dengene, die 
hem doopt, wordt hij in het graf neergelaten! Deze tweede 
beteekenis van den doop is dus een zeer belangrijke. 
Natuurlijk volgt hieruit, dat men eerst in Christus geloo-
ven moet. Zoo lang men niet gestorven is, heeft het geen 
zin begraven te worden. Zoolang iemand niet gelooft, leeft 
hij voort in de zonde. Eerst als hij met Christus gestorven 
is, en derhalve het oordeel over zijn hoofd is gegaan, kan 
hij worden begraven door den doop tot den dood. Maar 
de gedoopte, die met Christus door den doop begraven is, 
staat weer op uit het graf. "Want hij verlaat het water, 
waarin hij gedoopt is. 

Deze zinnebeeldige voorstelling moet zoo zijn, want 
de geloovige is niet alleen met Christus gestorven, maar 
ook met Hem opgewekt. In den brief aan de Kolossers 
zien wij zelfs, dat dit opgewekt zijn met Christus op den 
voorgrond staat. In den brief aan de Romeinen staat het 
gestorven zijn met Christus op den voorgrond, want daar 
wordt de vraag van de zonde behandeld. Men had de booze 
leer verbreid, nadat Paulus zoo heerlijk over de genade 
gesproken had: „dat wij inde zonde moeten blijven, opdat 
de genade te meerder zou worden." Er zijn er velen geweest, 
die deze leer toegedaan waren. Ook thans zijn er nog. Zij 
redeneeren, dat, als de genade te grooter wordt, naarmate 
de zonde te meerder wordt, het dan ook maar het beste is 
kwaad te doen, opdat de genade te meerder zou worden. 

Maar Paulus roept verontwaardigd uit: dat zij verre! 
Verbeeld u, wij die met Christus der zonde gestorven zijn, 
wij zouden nog in de zonde leven! Dat is onmogelijk! 
Daarom spreekt hij in den brief aan de Romeinen niet 
verder, dan dat wij in Zijnen dood zijn gegaan. Hoofdzaak 
is hier dat wij der zonde gestorven en met al onze zonden 
begraven zijn. Zouden wij dan nog in de zonde leven? 
Immers neen! Evenals Christus uit de dooden opgewekt 
is door de heerlijkheid des Vaders, zullen ook wij wande
len in nieuwheid des levens. 

In den brief aan de Kolossers evenwel is geen sprake van 
de zonde, maar van de filosofie en de overleveringen der 
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menschen. Deze geloovigen hadden hun oog een weinig 
van Christus afgewend, en hielden zich met aardsche 
dingen bezig. Daarom komt de Apostel tot hen, en zegt: 
„Want in Hem woont de gansche volheid der Godheid 
lichamelijk; en gij zijt in Hem voleind, die het hoofd is 
van alle overheid en gezag, in wien gij ook besneden zijt 
met een besnijdenis, niet met handen verricht, in de uit
trekking van het lichaam des vleesches, door de besnijdenis 
van Christus; zijnde met Hem begraven in den doop, in 
welken gij ook medeopgewekt zijt door het geloof in de 
werking Gods, die hem uit de dooden heeft opgewekt." 
Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook 
medeopgewekt zijt. Dat is dus de andere zijde. Met den 
Heer Jezus gestorven en begraven — maar ook met Hem 
opgewekt. In het water ondergedompeld als een gestor
vene met Christus, komt men met Hem levend uit dat 
water te voorschijn. 

Dit is dus een merkwaardige en heerlijke voorstelling. 
Gelijk een gestorvene wordt begraven, om straks bij Jezus' 
komst uit het graf te voorschijn te worden geroepen, zoo 
wordt degene, die in Christus gelooft, in het water des 
doops begraven en staat daaruit op als een nieuw schepsel. 
De voorstelling is derhalve: de oude mensch wordt be
graven, en uit dat graf staat een nieuw mensch op. Die 
gedoopt wordt, hoort zich als 't ware toespreken: „Gij zijt 
met Christus gestorven en begraven, en leeft nu voortaan 
als een nieuw schepsel in Christus Jezus." Vergeten wij 
echter niet, dat het een zinnebeeld is. De werkelijkheid 
hebben wij in Christus. "Wij zijn met Christus gestorven 
en met Christus opgestaan. Maar het is een heerlijk zinne
beeld, een schoone voorstelling, heerlijker en schooner nog 
dan die van de afwassching der zonden. 

Voorzeker, het is heerlijk te weten, dat men van zijne zon
den is afgewasschen, en dat men den naam des Heeren, dien 
men eertijdsverachtte, mag aanroepen. Maar het is nog heer-
lnker te weten, dat men met Christus gestorven, begraven 
en opgewekt is, en derhalve een nieuw schepsel in Christus 
Jezus is geworden! 
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De doop roept ons als 't ware toe: Het oude is voor
bijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Gij zijt geen 
kind van Adam meer, maar met Christus den tweeden 
menseh verbonden. Gij zijt niet meer een oude schep
ping, maar een nieuwe schepping. Gij zijt met Hem be
graven door den doop tot den dood om in nieuwheid des 
levens te wandelen! 

Wanneer Paulus in Kol. I I spreekt over de besnijdenis, 
dan moeten wij er wel aan denken, dat hij niet spreekt 
over de werkelijke besnijdenis. Men beweert dit soms, maar 
men verstaat dan de bedoeling verkeerd. Er staat uitdrukke
lijk in vers 11 : „Ben besnijdenis, niet met handen verricht." 
Er is dus geen sprake van de werkelijke, lichamelijke be
snijdenis. Maar wat wil dan dit vers zeggen? Wel, de 
besnijdenis stelde zinnebeeldig voor de wegneming van het 
booze vleesch. De besnijdenis was een zinnebeeld van het 
oordeel over het vleesch. Daarom mocht geen onbesnedene 
in het heiligdom ingaan. Het booze vleesch mocht niet 
gezien worden in Gods tegenwoordigheid. Nu heeft Christus 
aan het kruis het booze vleesch op Zich genomen. Dien, 
die geen zonde gekend heeft, is tot zonde voor ons 
gemaakt. Vrijwillig heeft Christus aan het kruis geleden. 
Het booze vleesch, het lichaam der zonde, heeft Hij op 
Zich genomen. God heeft Hem tot zonde gemaakt. En 
toen is het oordeel, dat over den menseh komen moest, 
en de straf, die wij verdiend hadden, op Zijn onschuldig 
hoofd neergekomen. Om onzentwil is Hij gestorven. En 
door zijn dood is de zonde geoordeeld, en de dood te 
niet gedaan. 

Derhalve zijn wij, die gelooven, in Hem besneden. 
Wij, die gelooven, hebben deel aan het kruis. Wat met 
Christus is geschied, heeft in Hem, onzen Plaatsvervanger, 
met ons plaats gevonden. Wij zijn gestorven, wij zijn ge
oordeeld, de bezolding der zonde, welke de dood is, hebben 
wij ondergaan. Christus onderging dit alles voor ons, en 
dit wordt ons toegerekend. In Christus op het kruis is dus 
met ons geschied, wat door de besnijdenis des Ouden 
Verbonds zinnebeeldig werd voorgesteld. 
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De doop is dus niet in de plaats van de besnijdenis 
gekomen, maar heeft na. de besnijdenis plaats. „Wij zijn 
besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, 
in de uittrekking van het lichaam des vleesches, door de 
besnijdenis van Christus," zegt Paulus. En daarna komt de 
doop. „Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken 
gij ook mede opgewekt zijt door het geloof in de werking 
Gods, die Hem uit de dooden heeft opgewekt." Zoolang 
het lichaam des vleesches nog bestond, kon er van geen 
begraven spraak zijn. Maar Christus heeft het lichaam des 
vleesches te niet gedaan, omdat Hij, tot zonde gemaakt, 
door God geoordeeld is, en wie in Hem gelooft, heeft daar
aan deel, en wordt dan gedoopt. 

En dat de eerste Christenen or niet aan dachten, dat de 
doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, blijkt 
duidelijk uit de geschiedenis. Vooreerst de Joden, die be
sneden waren, werden gedoopt. Voorts lieten de joodsche 
Christenen ook daarna hunne kinderen besnijden. En 
eindelijk, predikten de joodsche leeraars aan de geloovigen 
uit de heidenen, dat zij zich moesten laten besnijden, 
hoewel zij gedoopt waren. 

Wat Paulus derhalve in Kol. I I voorstelt, is, dat de be
snijdenis van Christus, die niet met handen verricht werd, 
aan het kruis plaats vond. Daaraan heeft de geloovige deel. 
Hij is dus besneden. Het lichaam des vleesches is uitge
trokken. Hij heeft opgehouden een oud mensch te zijn. 
Als zoodanig nu wordt hij gedoopt. De doop is dus de 
begrafenis van den ouden mensch. Maar in den doop wordt 
men mede opgewekt door het geloof in de werking Gods, 
die Hem uit de dooden heeft opgewekt. 

Uit de beide Schriftuurplaatsen, die wij behandeld hebben, 
is ons dus duidelijk gebleken, welke de tweede beteekenis 
van den Doop is. Deze tweede beteekenis is zeer zeker 
de belangrijkste, daar zij de verststrekkende is. Maar dit 
neemt niet weg, dat wij de eerste beteekenis van den Doop 
geenszins mogen ter zijde stellen, maar die evengoed als 
de tweede hebben vast te houden en te handhaven. Beide 
te zamen maken de rijke beteekenis van den Doop uit. 
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In de eerste plaats stelt de Doop voor: de afwassching der 
zonden. In de tweede plaats is hij het begraven worden 
van den ouden mensch met Christus en de zinnebeeldige 
voorstelling van de opstanding van den nieuwen mensch. 

Nu is het echter, nadat wij dit alles overzien hebben, 
belangrijk op te merken, dat de apostel Paulus over den 
doop slechts terloops spreekt. Wij vinden geen ontvouwing 
van de leer van den Doop in de brieven van Paulus. Ook 
niet in de andere brieven. Er wordt alleen als het ware 
in het voorbijgaan over gesproken. Wel vernemen wij 
klaar en duidelijk uit den mond van Ananias en Paulus, 
wat de doop voorstelt en beteekent, maar nochtans wordt 
over den doop niet gehandeld, gelijk er b.v. over de leer 
der rechtvaardiging of over de toekomst van Christus 
wordt gesproken. 

Dit is wel merkwaardig. Paulus beschouwde den doop 
volstrekt niet als een zaak van weinig gewicht. Hij heeft 
dien zelf getrouw toegepast. Maar in de beide plaatsen, 
waarin hij over den doop spreekt, doet hij dit niet in ver
band met de leer der zaligheid, maar in betrekking tot 
den wandel. Als hij spreekt over de vergeving der zonden, 
over de zekerheid der zaligheid, over de rechtvaardiging 
der zondaars, dan spreekt hij niet over den doop. Maar 
waar er sprake is van den wandel, daar gebruikt hij den 
doop om de geloovigen te wijzen op hunne verantwoor
delijkheid en op hun getuigenis. Is dit niet treffend en 
merkwaardig? Er blijkt uit, dat de doop niet alleen een 
instelling is, die een schoone beteekenis heeft, doch die 
niet van zooveel belang is om die getrouw te onderhouden; 
die men eigenlijk wel kon missen, en die geen invloed 
heeft op ons leven en op onze gedachten; maar dat het 
een instelling is, die in nauw verband staat met onzen 
wandel en ons leven. 

Paulus zegt twee dingen. Vooreerst: Gij zijt gestorven en 
begraven. Derhalve moogt gij niet meer in de zonde leven! 
Denk er wel over na: Grij zijt gestorven. Gij hebt dit in 
den doop beleden. Vrijwillig en niet gedwongen hebt gij 
dit getuigenis afgelegd. En zult gij nu in de zonde voort-
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leven en de zonde dienen? Dan zoudt gij dus uwe belijde
nis herroepen. Dan handelt gij in strijd met uw openlijk 
getuigenis. Denk er dus goed over na. De doop wordt u 
voorgesteld als een herinnering: gij zijt met Christus ge
storven. In die herinnering ligt een kracht tegen de zonde. 
Ben ik met -Christus der zonde gestorven, hoe zou ik dan 
in de zonde kunnen leven? Ben ik door den doop met 
Christus begraven, en heb ik de belijdenis afgelegd met 
Christus der zonde gestorven te zijn, hoe zou ik dan anders 
als in nieuwheid des levens kunnen wandelen? Tot dit 
doeleinde wordt de doop door den Apostel in Romeinen 
VI gebezigd. 

Maar niet alleen dit. In Kol. I I worden de geloovigen 
door den Apostel tegen de filosofie en de ijdele verleiding 
naar de overlevering der mensehen, naar de eerste begin
selen der wereld, gewaarschuwd, want dit was niet naar 
Christus. En evenzeer worden zij vermaand hun heil en 
geluk niet te zoeken in het zich onthouden van spijs of 
drank, en in het onderhouden van feesten en nieuwe 
manen en sabbatten. En ook worden zij gewezen op het 
gevaar van een eigenwillige eeredienst, die in zoogenaamde 
nederigheid bestond en in een vereering van engelen als 
tusschenpersonen tusschen ons en God, en in een gestreng
heid tegen het lichaam, waardoor aan dat lichaam de 
betamende eer wordt ontzegd, en welke alleen dient tot 
verzadiging des vleesches, 't welk zich steeds te goed doet 
aan al deze onthoudingen. Welnu, tegenover al die dwaal-
begrippen en afdwalingen stelt de Apostel den doop. 
„Zijnde met Christus begraven in den doop, in welken gij 
ook mede opgewekt zijt door het geloof in de werking Gods, 
die Hem uit de dooden heeft opgewekt." Als een kind van 
Adam, als een oud mensch zijt gij met Christus begraven 
in den doop; maar gij zijt als een nieuw schepsel in 
Christus Jezus opgewekt, en derhalve in een nieuwe sfeer 
gebracht, waar al het oude is voorbijgegaan, en waar dus 
de eerste beginselen der wereld en de ceremoniën der wet 
hun beteekenis en kracht verloren hebben, en waar van een 
eigenwillige eeredienst in het geheel geen spraak wezen kan. 
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De Doop heeft derhalve een zeer belangrijk, praktisch 
belang. De Apostel beroept zich op den Doop, en wijst 
de geloovigen op hunne belijdenis in dien Doop afgelegd, 
zoowel tegenover de zonde als tegenover de instellingen 
der menschen, die tot de wereld en niet tot de nieuwe 
schepping behooren. In den brief aan de Galatiërs, waar 
hij spreekt over de vrijmaking van de wet, en die dwalende 
geloovigen wijst op de omverwerping van het evangelie 
van Christus door een terugkeer tot de wet, zegt de Apostel 
deze merkwaardige woorden: „Zoovelen gij tot Christus 
gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan." (Gal. I I I : 27.) 
Van Mozes tot Christus, van de wet tot de genade, van 
de werken tot het geloof — ziedaar wat door den christe-
lijken doop wordt uitgedrukt. 

De instelling van den Doop door onzen Heer, in Mat-
theüs XXVIII, heeft dus een diepe en heerlijke betee-
kenis. De gansche leer des heils wordt ons in den Doop 
op zichtbare wijze, zinnebeeldig voorgesteld. De afwassching 
der zonden, het gestorven en opgewekt zijn met Christus, 
het verdwijnen van den ouden mensch met Christus in 
het graf en het opstaan van den nieuwen mensch in 
Christus Jezus — ziedaar wat ons in den christelijken doop 
op treffende wijze wordt afgebeeld. Op onzen doop terug
ziende worden wij herinnerd aan de verzekering van God, 
dat al onze zonden door het bloed van Christus zijn af-
gewasschen, en dat wij door onze vereeniging met den 
gestorven en opgewekten Jezus, van de macht der zonde 
en des doods verlost, nieuwe schepselen geworden zijn, 
die thans in nieuwheid des levens en niet naar de oud
heid der letter wandelen. Op onzen doop terugziende her
inneren wij ons, hoe wij toen den naam van Jezus als 
onzen eenigen Heer en Heiland hebben aangeroepen; hoe 
wij de zonde en de wereld vaarwel gezegd hebben; hoe 
wij ons eenig heil en onze eenige vreugde gevonden heb
ben in het nieuwe leven der opstanding, 'twelk straks 
bekroond zal worden met het ingaan in het eeuwige leven 
daarboven. En dan roepen wij uit: Gode zij dank voor 
zijne onuitsprekelijke gave! 
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Correspondentie. 
4. J. N. te den Haag. — De vijfhonderd broeders, aan welke 

de Heer na zijne opstanding uit de dooden op eenmaal ver
schenen is, svan welke", zooals Paulus in 1 Kor. XV : 6 zegt, 
»de meesten tot nu toe overig, maar sommigen ook ontslapen 
zijn," waren geloovigen, die met den Heer Jezus hier op aarde 
hadden omgegaan en die Hem gevolgd waren. De heiligen, 
wier lichamen werden opgewekt, toen Jezus stierf, en die na 
Jezus' opstanding aan velen in Jeruzalem verschenen, waren 
geheel anderen. Aan hen behoefde de Heer niet te verschijnen; 
zij zelven verschenen aan anderen als getuigen van Jezus' op
standing. 

Jakobus, aan wien volgens 1 Kor. XV : 7 de opgestane Jezus 
afzonderlijk verschenen is, was de Apostel Jakobus, de zoon 
van Alfeüs, die ook de broeder des Heeren wordt genoemd, 
en den algemeenen zendbrief heeft geschreven. Uit Hand. 
XII : 17; X X I : 18 en Gal. I I : 9 blijkt, dat hij in de gemeente 
te Jeruzalem een voorname plaats bekleedde. Paulus zegt, dat 
hij met Petrus en Johannes een zuil in de gemeente werd 
geacht. 

5. P. H. D. te Alfen. — Over het zalig worden van vroeg ge
storven kinderen heb ik reeds meermalen in den Bode geschre
ven. (Zie o. a. jaarg. 29.) Ik geloof, dat de Heer Jezus ons 
in Matth. XVIII : 1—14 leert, dat de kinderen, die God in 
zijne wijsheid en liefde van deze aarde wegneemt, behouden 
worden. Hij zegt toch, sprekende over kleine kinderen: »Zoo 
is het de wil niet van uwen Vader, die in de hemelen is, dat 
één dezer kleinen verloren ga." Nu moet men evenwel beden
ken, dat zij niet behouden worden, omdat zij kleine kinderen 
en dus onnoozel zijn, en ook niet omdat zij geloovige ouders 
hebben, en ook niet omdat er voor hen gebeden werd, maar 
eenig en alleen omdat God in zijne genade hen behouden wil, 
en omdat de Zoon des menschen gekomen is om het verlorene 
te behouden. Zij zijn allen in zonde ontvangen en geboren, en 
moeten dus door het bloed van Christus van de zonde gereinigd 
worden; zij zijn allen dood in zonden en misdaden, en moeten 
dus levendgemaakt worden. Wie dit anders leert, dwaalt schro-
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meiijk, en tast door deze leer den grondslag van het Christen
dom aan. Maar God kan in zijne genade, op grond van het 
algenoegzame offer van Christus, door het Woed van zijnen 
Zoon, dat van alle zonde reinigt, die kinderen aannemen, levend-
maken, reinigen en tot Zich nemen; en de Heer Jezus zegt 
ons, dat Hij dit doet. Hierdoor vervalt ook de meening, dat 
er hierbij alleen spraak van de kinderen der geloovigen zou 
zijn; wat trouwens ook door de merkwaardige geschiedenis van 
het zoontje van den goddeloozen koning Jerobeam wordt be
wezen, want van dit jongske wordt gezegd, dat de Heer het 
wegnam, omdat er iets goeds voor den Heer in hem werd ge
vonden. 

6. N. N. — Matth. XXV : 29. »Want aan een ieder, die 
heeft, zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar 
van hem, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook 
wat hij heeft." 

Deze woorden bevatten een gewichtig beginsel, dat van al-
gemeene toepassing is. Al wie door de genade Gods de waar
heid, welke hij heeft erkend en aangenomen, verwezenlijkt, be
hoort tot degenen, die hebben. 

Maar wanneer iemand een waarheid belijdt, en zelfs daarover 
weet te spreken, zonder dat zijne kennis van die waarheid met 
een waarachtig geloof des harten is verbonden, dan wordt 
datgene, wat hij heeft, van hem weggenomen. Als de waarheid 
wezenlijk in mijn hart indringt, verootmoedigt zij mij, daar zij 
het booze in mij ontdekt en Christus voor mijne oogen stelt 
en mij openbaart. Een bloote kennis evenwel, die geen macht 
over het geweten heeft, blaast op. De erkende waarheid ver
ontrust wel voor een tijd het geweten, maar omdat er niet 
naar gehandeld wordt, gaat zij voor den zoodanige verloren; 
ja, men is ten slotte blijde, dat men van die onrustbarende 
zaak los geworden is, en men vergenoegt zich met te blijven, 
waar men is. Natuurlijkerwijze gaat men dan langzamerhand 
achteruit; men verliest de ondervinding van Gods nabijheid 
en gemeenschap; en men wordt vaak later een vijand van hen, 
die dezelfde waarheid in beoefening brengen, welke men zelf 
eenmaal beleed, maar niet gevolgd is. 
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De Bediening van den Doop. 
(Hand. VIII: 26—39; XVI: 16—50.) 

In deze schoone, treffende en ons allen welbekende ge
schiedenissen vinden wij vele belangrijke bijzonderheden 
omtrent den Doop, waarbij wij thans zullen stilstaan. Voor
namelijk worden ons in deze geschiedenissen drie dingen 
van groot gewicht omtrent den Doop geleerd; en wel 

1°. op welke wijze de doop moet worden toegediend; 
2°. wie er tot doopen bevoegd zijn; en 
3°. welke personen moeten gedoopt worden. 
Staan wij bij elk dezer punten een weinig stil. 
1. Bij onze beschouwing over de beteekenis van den 

Doop hebben wij gezien, dat de Doop vooreerst de zinne
beeldige voorstelling is van de afwassching der zonden 
door het bloed van Christus, en in de tweede plaats: de 
zinnebeeldige voorstelling van het gestorven en opgewekt 
zijn met Christus, zoodat het water des Doops is het graf 
van den ouden mensch. Ananias zeide tot Saulus: „Sta 
op, laat u doopen, en uwe zonden afwasschen." En Paulus 
zegt tot de geloovigen te Rome: „Wij zijn met hem be
graven door den doop tot den dood." Hieruit volgt, dat 
de Doop moet bestaan in een indoopen in het water, zoo
dat de doopeling geheel door het water bedekt is. De be
teekenis van den Doop vervalt geheel, wanneer die doop 
als besprenging of overgieting met water wordt toege
diend. Besprengen kan nimmer een zinnebeeldige voorstel
ling zijn van de afwassching der zonden en nog veel minder 
van een begrafenis van den ouden mensch. 

Dit is duidelijk genoeg. Nochtans behoeven wij ons niet 
oij deze gevolgtrekking, hoe gerechtvaardigd die ook wezen 
m°ge, te bepalen; maar kunnen door het woord, dat de 
Heer voor deze handeling gebruikt heeft, bewijzen, dat 
&* van besprengen geen spraak kan zijn. Het grieksche 
woord „baptizoo", dat in vele talen bijkans onveranderd 

XLII 4 
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is overgenomen — in het Engelsch „to baptise", in het 
Fransch „baptiser" — beteekent indoopen. Dit wordt door 
alle taalgeleerden toegestemd. Ons Hollandsche woord 
„doopen", evenals het Duitsche „taufen," drukt dus zeer 
juist de beteekenis van het Grieksche woord uit. „Bespron
gen" is geen „doopen", en „doopen" is „indoopen." En 
merkwaardig is het, dat er in het Nieuwe Testament 
slechts één woord gebruikt wordt telkenmale, wanneer er 
van den Doop sprake is. Hierdoor is vergissing voorkomen. 
Hetzij er van den doop, door Johannes toegediend, of van 
den christelijken doop, van den waterdoop of van den 
doop des Heiligen Geestes, van den doop tot Mozes of 
tot den naam van Jezus gesproken wordt, altijd wordt 
één en hetzelfde woord gebruikt, welk woord in zijn grond
vorm ook gebezigd wordt in Joh. XIII, waar de Heer 
spreekt van het „indoopen" van de bete van het paasch-
lam in de bittere saus. 

Welnu, uit de geschiedenis van den kamerling blijkt 
onwedersprekelijk, dat de praktijk der Apostelen en van 
de predikers des evangelies geheel in overeenstemming 
was met de beteekenis van het woord „doopen." Wat lezen 
wij toch? Filippus verkondigde aan den kamerling Jezus, 
beginnende van de woorden uit Jesaja, welke door den 
kamerling gelezen werden; en toen zij nu sprekende over 
de heerlijke dingen van het koninkrijk Gods voortreden, 
zag de kamerling water, en riep uit in de volle vreugde 
zijner ziel over den gevonden Verlosser, die hem vrede 
voor zijn hart geschonken had: „Ziedaar water, wat ver
hindert mij gedoopt te worden?" En hij gebood den wagen 
stil te houden. En, zoo lezen wij dan, „zij daalden beiden 
af in het water, zoowel Filippus als de kamerling, en hij 
doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, 
nam de Geest des Heeren Filippus weg." 

Hierdoor is het duidelijk, waarom er van Johannes den 
dooper vermeld staat, dat hij naar Enon bij Salim ging 
om te doopen, omdat aldaar vele wateren waren. (Joh. 
I I I : 23.) Om iemand met water te besprongen of met 
water te overgieten, heeft men niet veel water noodig ; 
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maar om iemand in het water te doopen, onder het water 
te begraven, moet er veel water zijn, ten minste zooveel, 
dat de dooper in het water staan kan om den doopeling 
onder het water te dompelen. Nu doet zich hierbij van
zelf de vraag voor, en die is natuurlijk van belang, of 
men alleen kan en mag doopen in een water, zooals dat 
daar in de woestijn gevonden werd, en zooals Johannes 
vond in de Jordaan, of dat het ook door de apostelen en 
door de anderen, die gedoopt hebben, op een andere wijze 
is gedaan. Indien wij nagaan, wat daaromtrent in de Han
delingen medegedeeld wordt, dan kan daarover geen twijfel 
blijven bestaan. Het is ontegenzeggelijk, dat er niet alleen 
in stroomend water en in een vijver, of zooals bij den 
kamerling, in het water eener oase is gedoopt, maar ook 
in badplaatsen en andere inrichtingen. Denkt maar aan 
Jeruzalem. Daar was geen rivier, geen stroomend water; 
alleen de beek Kedron, die evenwel tot doopen zeer on
geschikt was, daar het water zeer ondiep was. En toch 
werden er op den Pinksterdag 3000 menschen gedoopt. 
Op één dag. Dit behoeft ons niet te verwonderen, als wij 
maar bedenken, dat er veel meer geloovigen waren dan 
de twaalf apostelen — Paulus spreekt van meer dan 500 
broeders, aan wie de Heer verscheen. Welnu, deze 3000 
geloovigen werden niet in een rivier gedoopt, hoogst waar
schijnlijk ook niet in de beek Kedron, maar in de vele 
badplaatsen, die er in Jeruzalem waren, waarheen het water 
geleid was, gelijk wij dat in het Oude Testament lezen, 
en welke „waterleiding" door Herodes hersteld was. En 
denkt vooral aan de geschiedenis van den stokbewaarder, 
die in dit opzicht nog meer bewijst dan het gebeurde op 
den Pinksterdag. Deze man werd in denzelfden nacht, dat 
hij bekeerd werd, met zijn geheele huis gedoopt. Waar is 
hij gedoopt? Wel, natuurlijk in den kerker, waar hij zijne 
woning had. Want eerst den volgenden dag, zoo lezen wij 
uitdrukkelijk, hebben Paulus en Silas de gevangenis ver
laten. Hier is het dus uitgemaakt, dat de geloovigen in 
een huis zijn gedoopt geworden, waarschijnlijk in de bad
plaats, die in elk Oostersch huis gevonden werd. 
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Uit deze geschiedenissen blijkt derhalve duidelijk, dat 
er op verschillende plaatsen en wijzen gedoopt is geworden. 
Maar — dit ééne blijft onomstootelijk vaststaan: waar men 
ook gedoopt heeft, in een rivier of in een vijver of in een 
badkamer, altijd is het geweest: beiden daalden af in het 
water, en beiden klommen uit het water op. Zóó werd door 
de apostelen en alle predikers des evangelies de Doop be
diend. Het zinnebeeld zou geheel vervallen, indien deze 
toediening gewijzigd werd. 

2. Even duidelijk als ons in het Nieuwe Testament ge
leerd wordt, op welke wijze de Doop moet worden toe
gediend, even duidelijk wordt ons gezegd, wie er tot doo
pten bevoegd zijn. Wij leeren uit de Handelingen der 
Apostelen, dat alle predikers van het evangelie, en wel 
genomen in den ruimsten zin, tot doopen bevoegd waren. 
Van een bijzondere aanstelling of roeping om te doopen 
is geen spoor in de Schrift te vinden, nog veel minder 
van een wijding daartoe. Allen, die het evangelie predik
ten, op welke wijze dan ook, waren geroepen en bevoegd 
om degenen, die door hunne prediking tot het geloof in 
Jezus kwamen, te doopen. De geschiedenis van den kamer
ling, die wij gelezen hebben, geeft ons daarvan een treffend 
bewijs. 

Wie was Pilippus? Een apostel, een herder of leeraar? 
Neen. Een evangelist dan ? Ook niet. Hij was een diaken. 
Er was in de gemeente te Jeruzalem twist ontstaan, om
dat de grieksche weduwen meenden in de dagelijksche 
bediening te worden voorbijgezien. De apostelen stelden 
daarop aan de gemeente voor, mannen uit hun midden te 
kiezen, vol des geloofs en des Heiligen Geestes, die de 
tafelen konden bedienen, opdat zij het woord Gods zouden 
kunnen prediken. Zeven diakenen werden er toen gekozen, 
en van die zeven was Pilippus er één. Hij werd niet door 
de gemeente gekozen om het Evangelie te verkondigen. 
Dat kon niet; daarvan is in de geheele Schrift geen sprake. 
Om het Evangelie te prediken wordt men niet door de 
gemeente gekozen, maar door den Heer gezonden. Door de 
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gemeente evenwel moesten mannen gekozen worden om 
voor de armen te zorgen. Dit is heel begrijpelijk. Want 
de gemeente geeft het geld voor de armen. Daarom heeft 
zij het recht en den plicht, er voor te zorgen, dat haar 
geld op een goede wijze voor de armen wordt besteed; 
en dientengevolge moet zij diakenen kiezen. De prediking 
echter gaat niet uit van de gemeente, maar van God en 
van den Heer Jezus; en derhalve is daarbij geen spraak 
van kiezen, maar van zenden. 

Filippus was dus een diaken. Maar door de vervolging 
uit Jeruzalem verdreven, ging hij naar Samarië en begon 
daar te prediken. Dit was als Christen zijn roeping. Zijne 
prediking werd door Gods genade rijk gezegend. Honderden 
geloofden in Jezus, en werden door hem gedoopt. En toen 
de Heer hem daarop van Samarië naar de woestijn van 
Gaza zond om den kamerling de blijde boodschap des heils 
in Christus te verkondigen, en de kamerling tot het geloof 
in Jezus gekomen was, doopte hij dezen in de woestijn. 
Als hoedanig doopte Pilippus dus ? Wel eenvoudig als 
prediker des evangelies. En waardoor was hij prediker? 
Doordien God hem van Jeruzalem naar Samarië en van 
Samarië naar de woestijn gezonden had om de blijde bood
schap te verkondigen. 

Ditzelfde wordt ons medegedeeld van de geloovigen te 
Jeruzalem. Na de steeniging van Stéfanus ontstond er een 
groote vervolging tegen de gemeente, die te Jeruzalem 
was; zoodat allen verstrooid werden door de landen van 
Judéa en Samarië behalve de apostelen. Deze geloovigen 
predikten overal het evangelie, en gingen daartoe hoe 
langer hoe verder, zoodat zij tot Fenicië toe en Cyprus 
en Antiochië kwamen, en in laatstgenoemde stad niet 
alleen aan de Joden, maar ook aan de Heidenen het evan
gelie verkondigden. En de Heer zegende hun woord. „En 
de hand des Heeren was met hen; en een groot getal 
geloofde, en bekeerde zich tot den Heer." Een zeer groote 
gemeente ontstond aldaar; en merkwaardig! 't was in die 
heidensche stad, en niet in Jeruzalem of in Samarië, dat 
de geloovigen het eerst Christenen genoemd werden. Won-
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derbaar! Daar waar de gemeente niet door een apostel 
of door een bekend prediker was gesticht, maar door een
voudige geloovigen, die er het evangelie verkondigd, en 
degenen, die geloofden, gedoopt hadden, daar kwam van 
toen af het middelpunt der christelijke kerk. Jeruzalem hield 
op dit te zijn, en Antiochië kwam in haar plaats. (Hand. 
VI I I : 1 — 8; X I : 19—26.) 

Maar nog belangrijker is wat ons in de geschiedenis 
van Cornelius wordt meegedeeld. Petrus, aan wien de 
sleutelen van het koninkrijk der hemelen door den Heer 
waren gegeven, en die dat koninkrijk op den Pinksterdag 
voor Israël had geopend, werd nu door God gezonden tot 
den romeinschen hoofdman Cornelius, om aan dezen en 
aan al de zijnen de blijde boodschap der zaligheid te 
prediken. Een talrijke en aandachtige schaar was in het 
huis van Cornelius bijeen, toen Petrus daar kwam. Bij
eengekomen, zooals de hoofdman tot Petrus zeide, „oni te 
hooren al wat u door God bevolen is," geloofden zij elk 
woord, dat over Petrus' lippen kwam, en toen deze zeide: 
„Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, 
die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal 
in zijnen naam," geloofden zij ook dit woord, ontvingen 
dientengevolge de vergeving hunner zonden, en de Heilige 
Geest viel op hen. „Kan ook iemand het water weren, 
dat dezen niet zouden gedoopt worden, die den Heiligen 
Geest ontvangen hebben, evenals ook wij ?" vraagt Petrus. 
En wat gebeurde er toen? Doopte hij hen? Neen. Hij 
beval, dat zij zouden gedoopt worden. Door wie ? Wel door 
de broeders, die hij van Joppe had medegenomen naar 
Cesaréa. Waarlijk, dit is in de hoogste mate merkwaardig. 
Petrus, de voornaamste der twaalf apostelen, de man met 
de sleutelen; Petrus, de prediker des evangelies te Cesaréa, 
door wiens woord deze talrijke schare geloovig werd in 
Jezus, doopte hen niet, maar liet hen doopen door de 
broeders van Joppe. 

Hieruit volgt duidelijk, dat het doopen niet zoo be
langrijk is. De doop is uiterst gewichtig, maar wie et-
doopt is niet van overwegend belang. In den regel behoort 
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de prediker des evangelies het te doen, en in elk geval 
behoort hij er voor te zorgen, dat de doop den geloovigen 
wordt toegediend; maar het is niet noodzakelijk, dat hij 
het doet; ieder geloovige is er toe bevoegd. In Jeruzalem, 
op den Pinksterdag, hebben niet alleen de apostelen, maar 
alle geloovigen gedoopt; hoe zouden er anders op één dag 
drie duizend menschen zijn gedoopt geworden? 

Paulus zegt ons, waarom de predikers des evangelies 
niet zelf den doop behoeven toe te dienen. Tot de Korin-
thiërs zegt hij: „Want Christus heeft mij niet gezonden 
om te doopen, maar om het evangelie te verkondigen." 
(1 Kor. I : 17.) Dit wil geenszins zeggen, dat hij den Doop 
gering achtte. Het tegendeel blijkt uit zijne brieven aan 
de Romeinen en de Kolossers, waarin hij de heerlijke 
beteekenis en het groote gewicht van den Doop voorstelt. 
Zelfs uit den brief aan de Korinthiërs, waarin hij boven
staande woorden schrijft, blijkt, dat hij geenszins den Doop 
gering acht, maar om een bepaalde reden, door goddelijke 
wijsheid en door den Heiligen Geest geleid, niet zelf 
doopte, maar dit door anderen liet doen. Opdat niemand 
aanleiding zou kunnen vinden zich naar hem te noemen en 
zich voor zijn volgeling uit te geven, had hij in Korinthe bij
kans niemand gedoopt. „Ik dank God, dat ik niemand uwer 
gedoopt heb dan Crispus en Gajus, opdat niet iemand zegge, 
dat ik tot mijnen naam gedoopt heb." Volledigheidshalve 
voegt hij er dan bij: „Doch ik heb ook het huisgezin van Ste-
fanas gedoopt," waarschijnlijk iemand, die uit een andere 
plaats later in Korinthe was komen wonen. „Voorts weet ik 
niet, dat ik iemand anders (te Korinthe) gedoopt heb." En dan 
volgen de beteekenis volle woorden: „Want Christus heeft 
mij niet gezonden om te doopen, maar om het evangelie 
te verkondigen." Derhalve is het niet van groot gewicht, 
wie er doopt, en men hechte daaraan niet zooveel waarde. 
Er is in het geheel geen spraak van een persoonlijke op
dracht, nog veel minder van wijding. Integendeel, door de 
handelwijze van Petrus en Paulus, van den voornaamsten 
apostel der twaalven en van den grooten heiden-apostel, 
en vooral uit de woorden van den laatste, blijkt ten dui-



56 

delijkste, dat er door hen weinig waarde aan gehecht 
werd, welke geloovige dit doet. 

Uit de geschiedenis van den kamerling blijkt evenwel 
nog een andere, zeer belangrijke bijzonderheid ten aanzien 
van de bediening van den Doop; namelijk dat de verant
woordelijkheid voor den Doop niet rust op de gemeente, 
maar op den prediker des evangelies. Wat deed Filippus, 
toen de kamerling vol geestdrift uitriep: „Ziedaar water, 
wat verhindert mij gedoopt te worden?" Als de verant
woordelijkheid voor den doop bij de gemeente berustte, 
had hij moeten zeggen: „Neen, dat kan hier niet; wij 
moeten naar Jeruzalem terug, en daar in het midden der 
gemeente zal ik u doopen." De kamerling, die een reis 
van vele weken uit Ethiopië naar Jeruzalem had gemaakt 
om aan te bidden op het feest, en die een aanzienlijk 
gevolg bij zich had, zou zeer goed in de gelegenheid zijn 
geweest om naar Jeruzalem terug te keeren. Hij was rijk 
genoeg om de dure boekrol van den profeet Jesaja te 
koopen en behoefde dus tegen een terugkeer naar Jeru
zalem niet op te zien. Maar Filippus denkt er niet aan 
om dit voor te stellen. Neen, zoodra de kamerling den 
wensch had uitgesproken om gedoopt te worden, voldoet 
hij aan dien wensch; en daar, in de stilte der woestijn, 
daalden deze beide mannen af in het water, zoowel Fi
lippus als de kamerling, en hij doopte hem. Wonderbaar! 
Deze twee alleen! Men versta mij wel: er waren natuurlijk 
meer menschen bij, waarschijnlijk een groot gezelschap; 
want de kamerling had een stoet van bedienden; maar 
als geloovigen waren zij met hun tweeën. Filippus doopte 
in de woestijn geheel op zijn eigen verantwoordelijkheid, 
zonder dat de gemeente er iets van wist, zonder dat iemand 
met den pas geloovig geworden man gesproken had. En 
deze machtige heer van Candacé, koningin der Mooren, 
ging als een Christen naar zijn land, reizende zijnen weg 
met blijdschap, om daar in het Zuiden het Evangelie te 
prediken, anderen te doopen en gemeenten te stichten, 
gelijk ons de geschiedenis meldt. 

Er is dan ook in de Schrift geen sprake van, dat er 
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namens of door de gemeente gedoopt wordt. Zelfs niet 
van een doopen in het midden der gemeente. Dit mag 
natuurlijk wel, maar het is niet noodzakelijk. De Hande
lingen der Apostelen leeren ons, dat dit geenszins de be
doeling des Heeren is, en vooral de aangehaalde geschie
denis toont ons dit duidelijk aan. 

Dit is daarom vooral merkwaardig, omdat het ten op
zichte van de viering van het Avondmaal gansch anders 
is. Voor de toelating tot de tafel des Heeren is de geheele 
gemeente verantwoordelijk. Niemand mag tot de tafel des 
Heeren toegelaten worden, die niet door de gemeente 
daartoe is aangenomen. De prediker van het evangelie is 
geroepen degenen, die onder zijne prediking tot het geloof 
kómen, te doopen. Hij is daarvoor verantwoordelijk voor 
den Heer. Maar hij mag niemand tot de tafel des Heeren 
toelaten; dit kan en mag alleen de gemeente doen. De 
geschiedenis van Simon, den toovenaar, in Hand. VIII, 
strekt daarvoor ten afdoend bewijs. Het is wel een bui
tengewoon geval, maar het stelt ons toch de beginselen, 
waarom het hier gaat, duidelijk voor oogen. Filippus pre
dikte met veel zegen het evangelie te Samarië. Velen 
bekeerden zich en werden door hem gedoopt. Ook Simon, 
de toovenaar. Onder Gods bestuur, die een scheuring tus-
schen de joodsche en samaritaansche Christenen wilde 
voorkomen, werd de Heilige Geest niet gegeven, totdat 
de apostelen uit Jeruzalem waren gekomen om het werk 
te Samarië te onderzoeken en goed te keuren. Toen werd 
Simon als een huichelaar openbaar; hij ontving den Hei
ligen Geest niet, werd niet in de gemeente opgenomen, 
en kreeg geen plaats aan de tafel des Heeren. 

Het is ons dus klaarlijk gebleken, dat alle predikers 
des evangelies, genomen in den meest uitgebreiden zin, 
tot doopen bevoegd en tot doopen geroepen zijn, en 
dat zij, en zij alleen, daarvoor de verantwoordelijkheid 
dragen. 

3- Er blijft ons nu nog over na te gaan, welke perso
nen gedoopt moeten worden. Het antwoord op deze vraag 
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is in de Heilige Schrift beslist: „Allen, die in Jezus ge-
looven, behooren gedoopt te worden. 

Van kinderdoop, van doop der volwassenen of doop der 
bejaarden, is in de Schrift geen spraak, maar alleen van 
den doop der geloovigen. Als een kind in Jezus gelooft, 
dan behoort dat kind gedoopt te worden, en dan is dit 
dus een kinderdoop. En wanneer iemand op gevorderden 
leeftijd in Jezus gelooft, dan moet hij worden gedoopt, 
en dan hebt ge dus den doop van een volwassene of 
van een bejaarde. Maar men houde hierbij wel in het 
oog: dat dan niet een kind, omdat het een kind is, of 
een volwassene, omdat hij volwassen is, wordt gedoopt, 
maar dat beiden gedoopt worden, omdat zij geloovigen 
zijn. Als men dit goed begrepen heeft, zal men voor vele 
verkeerde opvattingen gevrijwaard worden. Die in Jezus 
gelooven, behooren gedoopt te worden, staat er geschreven. 
En niemand anders dan deze. 

Wat is de geschiedenis van den kamerling treffend! 
Deze man was, evenals de joodsche mannen te Efeze, die 
door Paulus in den naam van Jezus gedoopt werden, een 
geloovige. Hij was een jodengenoot; en dat hij zich van 
harte van de afgoden had bekeerd tot den levenden God, 
en in de dienst des Heeren zijn vermaak had, blijkt dui
delijk uit zijne geschiedenis. Om te Jeruzalem aan te 
bidden maakte hij die verre reis uit Ethiopië. En hij had 
zulk een belangstelling in het Woord van God, dat hij 
een exemplaar van den profeet Jesaja bezat, 'twelk slechts 
voor een groote som gelds verkrijgbaar was. Naar zijn 
land terugkeerende, zat hij op zijnen wagen het 53ste 
hoofdstuk van Jesaja te lezen. Tot dezen man werd Pi-
lippus gezonden, want nu Jezus in de wereld gekomen 
was om zondaren zalig te maken, kon hij zonder het ge
loof in Jezus niet behouden worden. Pilippus verkondigde 
hem Jezus; en zoodra de kamerling de geschiedenis van 
Jezus vernam , en hoorde van de verlossing, die door Hem 
was aangebracht, geloofde hij. Dit was heel natuurlijk, 
want hij smachtte naar rust en vrede voor zijne ziel. Bij 
Cornelius was het evenzoo. Toen de menschen, die daar 
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te zamen waren, de heerlijke woorden van Petrus hoorden, 
geloofden zij alles, wat Petrus sprak. Zij waren bijeenge
komen om te hooren al wat aan Petrus door God bevolen 
was; zijne woorden waren voor hen de woorden Gods. 

't Spreekt vanzelf, dat Filippus veel en lang met den 
kamerling over den Heere Jezus gesproken heeft, en dat 
hij hem ook met de instelling van den Doop heelt be
kend gemaakt. En daarom, zoodra hij geloofde, en zijn 
verlangen te kennen gaf om gedoopt te worden, doopte 
Filippus hem dadelijk in de woestijn. Zoo doopte Paulus 
den stokbewaarder in de gevangenis. Zoo doopte Petrus 
Cornelius en al de zijnen in zijn huis. Zoo werden al die 
duizenden op den Pinksterdag en later gedoopt. Op dezen 
regel is in de Handelingen geen uitzondering. Geen bij
zondere plaats was voor het doopen aangewezen, en geen 
tijd* liet men verloopen na het geloof. Na het geloof werd 
er dadelijk gedoopt. Het onderwijs ging niet vooraf, maar 
kwam daarna. Er verliepen geen dagen en nog veel min
der weken en maanden tusschen gelooven en doopen. 
Welnu, zoo moet het thans ook zijn. 't Spreekt vanzelf, 
dat, als men iets verzuimd heeft, men dat verzuim moet 
inhalen. Maar wanneer men er van overtuigd is, dat de 
Doop direct op het geloof moet volgen, dan moet men 
ook hierin naar den wil des Heeren handelen. 

De hoofdzaak is en blijft evenwel: die gedoopt wer
den, geloofden. Ongeloovigen werden nimmer gedoopt. 
Natuurlijk, men kan zieh vergissen, en de predikers 
des evangelies hebben zich soms vergist. Filippus zelf 
vergiste zich in Simon. En later is men in nog meerde
ren teleurgesteld geworden, anders kon Johannes niet 
zeggen: „Zij zijn van ons uitgegaan, want zij waren niet 
van ons." Maar geen prediker in die dagen heeft iemand 
gedoopt, dan nadat de gedoopte de belijdenis had afge
legd, dat hij in Jezus geloofde, en tenzij de prediker over
tuigd was, dat die belijdenis geen lippentaai, maar taal 
des harten was. Nu spreekt het vanzelf, dat in den te
gen woordigen tijd van zooveel verwarring en van een 
gedaante van godzaligheid, waaraan de kracht ontbreekt, 
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nauwkeuriger moet worden onderzocht. Toen er openlijke 
vijandschap en vervolging was, behoorde er moed toe, om 
Christus te belijden, en waren er dus slechts enkele val-
sche broeders, die binnenslopen. Maar thans, nu de ge
meente gelijk is aan een groot huis, zooals wij in den 
tweeden brief aan Timotheüs lezen, moet de gedaante 
van het wezen worden onderscheiden. Doch al is dit ook 
zoo, toch is het duidelijk, dat alleen zij, die gelooven, 
alleen zij, die belijden het eigendom van den Heere Jezus 
te zijn, mogen gedoopt worden, zoodat wij dus niet spreken 
moeten van kinderdoop of van een doop van volwassenen, al 
worden én kinderen én volwassenen gedoopt, wanneer 
zij gelooven, maar alleen van den doop der geloovigen. 

Dit blijkt ook uit de merkwaardige geschiedenis van 
den stokbewaarder te Filippi en van Lydia de purper
verkoopster. „Heeren! wat moet ik doen om behouden 
te worden ?" riep de stokbewaarder uit, toen hij bevende 
van angst en schrik voor Paulus was neergevallen. „Ge
loof in den Heere Jezus, en gij zult behouden worden, 
gij en uw huis," was het antwoord van Paulus. En wat 
lezen wij dan? Wel, dat Paulus en Silas het woord des 
Heeren tot hem spraken, benevens tot allen, die in zijn 
huis waren. Evenals Petrus deed bij Cornelius. En het 
resultaat was hetzelfde. De stokbewaarder, die met groot 
genoegen Paulus en Silas in den binnensten kerker had 
geworpen, was gansch en al veranderd. Hij nam hen in 
die ure van den nacht tot zich, en wiesch hen van de 
striemen; en hij werd terstond gedoopt, hij en al de zijnen. 
En hij bracht hen in zijn huis, zette hun de tafel 
voor, en verheugde zich, dat hij met zijn gansche huis in 
God geloovig geworden was. Gelijk allen, die bij Cornelius 
vergaderd waren, de woorden van Petrus geloofden en 
daarop gedoopt werden, zoo geloofde ook de stokbewaarder 
met zijn gansche huis in den levenden God en vertrouwde 
zich aan den Heer Jezus toe, door wien hij behouden 
werd, hij en zijn huis; en daarop werden hij en al de 
zijnen in dienzelfden nacht gedoopt. Dit was dus de doop 
van een geheel huisgezin; maar letten wij er wel op, van 
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een huisgezin, waarvan de Heilige Geest getuigt, dat allen 
in God geloovig geworden waren. 

Met Lydia, de purperverkoopster, was het evenzoo. 
Lydia was een geloovige joodsche vrouw, die, daar er 
in Filippi geen synagoge was, met andere vrouwen op 
den sabbatdag bijeenkwam aan de rivier om te bidden. 
Toen Paulus en Silas daarheen gingen, en het evangelie 
van Jezus verkondigden, opende de Heer het hart van 
Lydia, zoodat zij acht nam op hetgeen door Paulus ge
sproken werd. Daarop werd zij en haar huis gedoopt. 
Evenals bij Cornelius en bij den stokbewaarder geloofden 
ook allen, die in Lydia's huis waren, in den Heer Jezus; 
want aan het eind van de geschiedenis lezen wij, dat, 
toen Paulus en Silas uit de gevangenis uitgegaan waren, 
zij tot Lydia ingingen, waar zij ook van te voren gehuis
vest waren geweest, „en de broeders gezien hebbende, 
vermaanden zij hen, en gingen heen." 

In deze twee gevallen — en misschien ook in het geval 
van den hoofdman Cornelius — is er dus spraak van een 
huisgezinnen doop, zooals dit soms genoemd wordt; doch 
het is onwedersprekelijk, dat in al deze gevallen — en 
andere zijn er niet — alle leden van het gezin zich tot 
God bekeerd hadden en in den Heer Jezus geloovig ge
worden waren. Van het doopen van leden van een gezin, 
die niet bekeerd en geloovig waren, is geen spraak; daar
van is geen spoor in de Handelingen te vinden; het zou 
dan ook geheel en al in strijd zijn met de leer omtrent 
de beteekenis en het doel van den Doop. 

Wel is het te bewijzen, dat er christelijke gezinnen 
waren, waarin de kinderen niet waren gedoopt. Uit 
1 Kor. VII vs. 14 is dit duidelijk. De geloovigen te Ko-
rinthe hadden den Apostel geschreven over hetgeen hun 
te doen stond, wanneer een geloovig man een ongeloo-
vige vrouw had en omgekeerd; of zij dan, gelijk zulks 
in Israël geboden was, moesten scheiden. Paulus ant
woordt : Neen, zij behoeven niet te scheiden, indien zij bij 
elkander willen blijven wonen. „Want de ongeloovige 
man is geheiligd door de vrouw, en de ongeloovige vrouw 
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is geheiligd door den broeder." Door elkaar afgezonderd 
van de wereld, mogen zij te zamen blijven wonen. Ware 
dit niet zoo, dan „waren uwe kinderen onrein, maar nu 
zijn zij heilig," voegt de Apostel er bij; en hierdoor is 
bewezen, dat er in Korinthe christelijke gezinnen waren, 
waarin onbekeerde kinderen waren, die niet waren ge
doopt. Indien toch die onbekeerde kinderen gedoopt waren 
geweest, dan zou de bewijsvoering van den Apostel in 
't water zijn gevallen. De Korinthiërs hadden dan geant
woord: Dat is een gansch ander geval; onze kinderen zijn 
gedoopt, maar die ongeloovige vrouw of man is niet gedoopt; 
die twee gevallen staan dus niet gelijk. Nu evenwel die 
onbekeerde kinderen evenmin gedoopt waren als de on
bekeerde man of vrouw, kon de Apostel zijne gedachte 
omtrent deze zaak aandringen en bewijzen door de over
weging, dat de Korinthiërs hunne ongeloovige kinderen 
bij zich in huis hielden en daaromtrent geen bezwaar ge
voelden, en daarom ook de geloovige man met zijne on
geloovige vrouw kon blijven wonen. 

Uit ons onderzoek omtrent hetgeen de Heilige Schrift 
ons aangaande den Doop leert, is ons gebleken, dat de 
christelijke Doop — de Doop tot den naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes, door den Heer 
ingesteld na, zijne opstanding uit de dooden, een zinne
beeldige voorstelling is van de aiwassching der zonden en 
van het gestorven zijn van den ouden mensch. Dat in 
dien Doop den doopeling van Godswege wordt verzekerd, 
dat zijne zonden zijn afgewasschen, terwijl de doopeling 
van zijnen kant den naam des Heeren Jezus als van zijnen 
eenigen en volkomen Zaligmaker belijdt. Dat de geloo
vige in Jezus, met Christus gestorven en opgewekt zijnde, 
in den Doop als oud mensch met Christus wordt begra
ven, en uit het water oprijzende als een nieuw mensch, 
in Christus wordt opgewekt. Dat dientengevolge de Doop 
wordt toegediend als een indoopen in het water, zoodat 
dit water het graf van den ouden mensch kan worden 
genoemd. 

Geve de Heer ons allen, dat wij over deze belangrijke 
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en heerlijke instelling des Heeren het ware, Schriftuur
lijke begrip mogen hebben of krijgen! Geve Hij ons 
recht te verstaan, wat daaromtrent in Gods Woord wordt 
geleerd, opdat wij in gehoorzaamheid aan dat Woord mogen 
wandelen, en bij de herinnering aan onzen Doop zouden 
worden gesterkt in het geloof en in het bewustzijn van 
de onuitsprekelijke genade des drieëenigen Gods, wiens 
heilige naam over ons werd uitgesproken! Telkens toch 
als wij denken aan onzen doop, worden wij er aan her
innerd, dat wij van onze zonden zijn gewasschen in het 
dierbaar bloed van Christus; dat wij geen oude, maar 
nieuwe menschen zijn, met Christus gestorven en opge
wekt ; dat wij in gemeenschap zijn gekomen met den 
Vader, den Zoon en den Heiligen Geest; en alzoo van 
de wereld gescheiden de zonde niet meer dienen, maar 
in nieuwheid des levens wandelen moeten. 

Belangrijk is het nog aan het slot van onze beschou
wing over den Doop de opmerking te maken, dat de gave 
des Heiligen Geestes werd geschonken aan de geloovigen 
uit de Joden, nadat zij gedoopt waren, terwijl de geloo
vigen uit de Heidenen die ontvingen vóór den doop. In 
Hand. I I zegt Petrus tot de Joden, die vragen: Wat 
zullen wij doen, mannen broeders? „Bekeert u, en een 
iegelijk van u worde gedoopt in den naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van zonden; en gij zult de gave 
des Heiligen Geestes ontvangen." Zoo geschiedde het steeds 
bij de bekeering van Israëlieten, zooals wij uit de ge
schiedenis der twaalf joodsche mannen te Efeze in Hand. 
XIX kunnen zien. Bij de Samaritanen verliep er zelfs, 
om een bijzondere reden, namelijk om scheuring in de 
gemeente des Heeren te voorkomen, een geruimen tijd 
tusschen den doop en de mededeeling des Heiligen Geestes. 
Maar bij Cornelius, den romeinschen hoofdman, ging het 
heel anders. Aan hem en de zijnen werd de gave des 
Heiligen Geestes geschonken terstond nadat zij geloofd 
hadden, en eerst daarna werden zij gedoopt. 
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De reden daarvan is licht te bevroeden. De Joden, die 
Jezus verworpen en omgebracht hadden, moesten door den 
doop openlijk getuigenis geven van hunne veranderde ge
zindheid, om de gave des Geestes te kunnen verkrijgen; 
terwijl bij de Heidenen moest vaststaan, dat zij deel aan 
Christus hadden, vóór zij tot den naam des drieëenigen 
Gods konden gedoopt worden. 

Correspondentie. 
7. G. S. te Ried vraagt: waarom in de opstellen over den 

Doop gesproken wordt van tot den naam des Vaders, in plaats 
van in den naam ? 

In den Bode haal ik de woorden uit het Nieuwe Testament 
aan, zooals die voorkomen in onze nieuwe vertaling, in 1877 
bij mij verschenen, en niet uit de gewone Staten-vertaling; 
en in die nieuwe vertaling staat in Matth. XXVIII : 19 : 
»hen doopende tot den naam des Vaders," enz. Dit wil zeggen, 
zooals ik het op blz. 13 van dezen jaarg. verklaard heb: hen 
doopende tot de belijdenis en de gemeenschap van den Vader, 
den Zoon en den Heiligen Geest. — Ik kan hier natuurlijk 
geen verklaring van de grieksche woorden geven, maar uit 
1 Kor. I : 13—15 kunt gij besluiten, dat de vertaling tot de 
juiste is. De Korinthiërs waren niet gedoopt y>tot den naam 
van Paulus," omdat Paulus niet het voorwerp hunner belij
denis was of mocht zijn. 

8. E. R. B. te 's Hage. — Aan het slot van Matth. II 
wordt verhaald, dat Jozef en Maria met het kindeken Jezus 
uit Egypte naar Nazareth togen, en zich daar metterwoon 
vestigden, zoodat het woord der profeten in hem vervuld werd : 
»Hij zal Nazaréner genaamd worden." Deze mededeeling betreft 
dus het gansche verblijf van onzen Heer in Nazareth, dat on
geveer 30 j . duurde. Daarop volgt dan in Matth. III : »In 
die dagen," toen Jezus nog in het verborgen leefde in Naza
reth, en uit Lukas blijkt, dat zulks omtrent zijn 308te levens
jaar was, »kwam Johannes de dooper, predikende in de woestijn 
van Judéa." 
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De Instelling van het Avondmaal. 
(Matth. XXVI : 26—28; Mark. XIV : 22-25; Lukas XXII : 7-20.) 

Nadat wij eenige malen gesproken hebben over den 
christelijken doop in zijne beteekenis en toepassing, is 
het thans ons voornemen het Avondmaal des Heeren te 
overdenken, en in het licht te stellen hetgeen daaromtrent 
in de Evangeliën en in de Brieven geschreven staat. En 
dan beginnen wij vanzelf met de instelling van het Avond
maal. Deze instelling vinden wij in de Evangeliën van 
Mattheüs, Markus en Lukas, terwijl die in het Evangelie 
van Johannes niet voorkomt. In het vierde Evangelie 
vinden wij wel den paaschmaaltijd en de voetwassching, 
maar over de instelling van het Avondmaal lezen wij daar 
niets. Later zullen wij evenwel zien, dat hetgeen Johan
nes schrijft over den paaschmaaltijd, veel licht verspreidt 
ook over de instelling van het Avondmaal. Behalve in 
de drie Evangeliën komt de instelling van het Avondmaal 
ook nog voor in den eersten brief aan de Korinthiërs, waar 
wij lezen, dat die instelling door een openbaring des Hee
ren aan Paulus was overgegeven, opdat hij die aan de ge-
loovigen uit de Heidenen zou mededeelen. Wij zullen ons 
evenwel ditmaal bepalen bij de instelling zelve, zooals 
ons die door de Evangelisten beschreven wordt. 

De Heere Jezus heeft aan zijne gemeente op aarde 
twee instellingen gegeven, namelijk die van den Doop en 
die van het Avondmaal, in welke instellingen Hij op een 
bijzonder treffende wijze zinnebeeldig heeft voorgesteld, 
wat Hij door zijn verzoenings- en verlossingswerk voor 
ons heeft volbracht. Dit is de algemeene beteekenis dezer 
instellingen. Zij zijn niet gegeven om ons genade toe te 
voegen, maar om ons op duidelijke wijze voor te stellen, 
wat de genade voor ons heeft tot stand gebracht. Bij den 
Doop hebben wij gezien, dat deze instelling ons voorstelt, 
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hoe wij van onze zonden zijn afgewasschen, en ons aan
toont, hoe wij, met Christus gestorven zijnde, door den 
doop met Hem worden begraven, om voortaan als nieuwe 
menschen in nieuwheid des levens te wandelen. Het 
Avondmaal, 'twelk de tweede instelling is, welke de Heer 
aan zijne Gemeente gegeven heeft, stelt ons eveneens voor, 
wat Jezus door zijne offerande op het kruis voor ons heeft 
teweeggebracht. 

Nochtans is er een groot onderscheid tusschen deze 
beide instellingen. Vooreerst heeft de Heer den Doop in
gesteld na zijne opstanding uit de dooden, terwijl het 
Avondmaal voor zijn lijden en sterven werd ingesteld. 
Wanneer wij dus over deze instellingen spreken naar tijd
orde, dan zouden wij moeten spreken over het Avondmaal 
en den Doop; doch omdat wij er over spreken naar hunne 
beteekenis en naar de plaats, welke zij innemen in de 
gemeente, moeten wij noodzakelijkerwijze eerst over den 
Doop en daarna over het Avondmaal handelen, daar hij, 
die gelooft, eerst moet gedoopt worden, om daarna aan 
het Avondmaal des Heeren deel te nemen. 

In de tweede plaats bestaat er een groot onderscheid 
tusschen Doop en Avondmaal in de wijze van toepassing. 
De Doop toch wordt slechts éénmaal bediend. Bedenken 
wij dit wel. Nooit mag iemand tweemaal gedoopt worden. 
En de doop vindt plaats dadelijk nadat men zich bekeerd 
heeft tot God, en zoodra men de wereld heeft verlaten 
en Jezus als Heer belijdt. — Het Avondmaal daarentegen 
wordt telkenmale gevierd. Men zit niet éénmaal aan de 
tafel des Heeren aan, maar gedurig. Hoe vele malen wij 
het doen moeten, wordt nergens bepaald, maar in elk 
geval weten wij zeker, dat de avondmaalsviering niet 
slechts éénmaal plaats heeft, maar telkens wordt herhaald, 
en wel totdat de Heer komt, om ons daar te brengen, 
waar Hij is. Daar houdt de avondmaalsviering op, want 
dan is Jezus zelf in ons midden, en hebben de symbolen 
plaats gemaakt voor de werkelijkheid. 

Het Avondmaal is, zooals ik reeds zeide, door den Heer 
Jezus ingesteld vóór zijn lijden. Dit is in meer dan één 
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opzicht merkwaardig en heerlijk. Als wij ons de omstan
digheden voorstellen, waarin onze Heiland was, toen Hij 
het Avondmaal instelde, welk een onuitsprekelijke liefde, 
welk een nederbuigende goedheid en oneindige genade 
straalt ons dan tegen! De gansche macht der duisternis 
skwam op Jezus aan. In het Evangelie van Johannes lezen 
wij, nadat Judas de paaschzaal verlaten had, de treffende 
woorden : „En het was nacht." Die woorden staan daar 
niet als een historische bijzonderheid; want in het begin 
wordt ons reeds gezegd, dat het avond was; en derhalve 
was het niet noodig het nogmaals te zeggen. Maar die 
woorden worden na Judas' vertrek uitgesproken om ons 
onder den indruk te brengen van de schrikkelijke ure. 
j,Dit is uwe ure," zegt de Heer Jezus, „en de macht der 
duisternis." Zoolang de aarde bestaat, is er geen ure ge
weest aan deze gelijk. Er zullen zelfs later, als de oor-
deelen over de aarde worden uitgestort, geen uren aan
breken aan deze gelijk. De Heer Jezus was gekomen om 
den wil zijns Vaders te doen, en zijn gansche leven was 
de volbrenging van dien wil geweest. Maar nu moest Hij 
naar Gods wil zich opofferen om te lijden en te sterven 
voor de zonde; en de gansche macht der duisternis kwam 
in deze ure op Hem aan. Vooral in het Evangelie van 
Lukas wordt ons een diepen indruk gegeven van deze 
schrikkelijke ure. Jezus zag alles vooruit; Hij kende de 
gedachten der menschen, Hij kende hunne vijandschap, 
en wist al wat Hij te lijden zou hebben, zoodra Hij zich 
zou overgeven. Een paar dagen vóór het feest had Hij 
gezegd : „Nu is mijne ziel ontroerd; en wat zal ik zeg
gen ? Vader ! verlos mij uit deze ure ? Maar daartoe ben 
ik in deze ure gekomen." En gedurende den paaschmaal-
tijd werd Hij ontroerd in den geest, toen Hij er aan dacht, 
dat één van de zijnen Hem zou overleveren. De Heer 
Jezus wist ook wat Hem op het kruis te wachten stond; 
Hij wist, dat de toorn van God op Hem rusten zou, dat 
het oordeel over onze zonden op Hem zou nederdalen, 
dat Hij zou verlaten worden van God. In Gethsemané 
zou Hij uitroepen: „Vader! och, of Gij wildet dezen 
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drinkbeker van mij wegnemen!" Van geen anderen beker 
heeft Hij dit gezegd. Al de smarten des doods en al het 
lijden vanwege onze zonden stond Hem daar voor oogen. 
Gelijk groote droppelen bloeds liep zijn zweet op de 
aarde. De drinkbeker van Gods toorn nam Hij aan uit 
de hand zijns Vaders, om dien voor ons te ledigen! 
Welk een smart en angst heeft Hij doorstaan! 

Welnu, is het niet roerend schoon? Te midden dezer 
duisternis, waar alle vijanden op Hem aankwamen, waar 
dat schrikkelijke lijden Hem voor oogen stond, waar één 
der zijnen Hem zou overleveren, en een ander Hem zou 
verloochenen, zet de Heer Jezus zich rustig neder aan 
den paaschmaaltijd, en zegt: „Ik heb grootelijks begeerd, 
dit pascha met u te eten, voordat ik lijde!" Welk een 
onuitsprekelijke liefde! Rustig, kalm, overgegeven, vol 
vreugde in zijne ziel over het heerlijk gevolg van zijn 
lijden, over het resultaat van het werk, dat Hij ging vol
brengen, zette Hij zich neder met zijne discipelen, en 
zeide: „Ik heb grootelijks begeerd!" O welk een wonder
bare macht der liefde! Welk een zorg voor de zijnen! 
Welk een gemeenschap met God zijnen Vader! Te mid
den van de duisternis is er vreugde in zijne ziel, Hij ziet 
over de omstandigheden heen op het einde. 

Waarom heeft Jezus de Doop na, zijne opstanding en 
het Avondmaal vóór zijn lijden en sterven ingesteld! 
Waarom P O, geliefden! opdat wij zouden begrijpen, wat 
in het Hooglied geschreven staat: „De liefde is sterk als 
de dood, en vele wateren kunnen haar niet uitblusschen." 
J a , daarom heeft Hij te midden van de schrikkelijke 
openbaring van de macht en de boosheid des satans, het 
Avondmaal ingesteld, opdat wij telkens, als wij daar aan
zitten, daaraan zouden gedenken. In den brief aan de 
Korinthiërs wordt daarop bijzonder de aandacht gevestigd. 
„ In den nacht, waarin Hij verraden werd, nam Jezus het 
brood." Zóó moest het overal verkondigd worden, zóó 
moest het in alle gemeenten worden medegedeeld. In den 
nacht, toen de boozen op Jezus aanvielen, toen de duivel 
de macht der duisternis deed woeden, in dien nacht dacht 
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Jezus aan de zijnen. En dit moest zoo geschieden, opdat 
gedurende alle eeuwen de aandacht der geloovigen zou 
bepaald worden bij de oneindige goedheid des Heeren, en 
opdat zij een indruk zouden bekomen van de onbegrensde 
liefde van Jezus, die van niets of niemand afhankelijk is. 
Hoe onuitsprekelijk heerlijk! Met deze menschen en onder 
deze omstandigheden! Hij denkt niet aan den toestand, 
waarin de zijnen, die aanzitten, zich bevinden, maar Hij 
is bezig met het gevolg van zijn werk. Hij spreekt uit 
den grond zijns harten de woorden uit: „Ik heb groote-
lijks begeerd, dit pascha met u te eten!" Als wij dit recht 
verstaan, dan zullen wij ook zóó aan de tafel des Heeren 
aanzitten; dan zullen wij ons niet bezig houden met 
broeders of omstandigheden, maar dan zullen wij ons tot 
den Heer verheffen, opdat wij een diepen indruk ontvan
gen van die heerlijke mededeeling, dat de Heer Jezus in 
dien nacht het brood nam. 

Maar ook nog om een andere reden heeft de Heer 
Jezus zelf het Avondmaal bediend. Hoe er gedoopt moest 
worden was bekend, want Johannes had gedoopt, en de 
discipelen van Jezus doopten ook. Maar hoe zouden wij 
weten, hoe het Avondmaal moest gevierd worden, indien 
de Heer zelf niet de wijze van vieren had aangegeven ? 
Hoe zouden wij kunnen aanzitten aan de tafel des Heeren, 
wanneer wij niet van den Heer zelven het voorbeeld had
den ontvangen? Daartoe was later geen gelegenheid. 
Daarom moest Hij het doen in den laatsten nacht van 
zijn leven. Ook niet vroeger. In deze instelling toch werd 
uitgedrukt al wat Hij deed voor de zijnen; hoe Hij zijn 
dierbaar leven voor hen overgaf en zijn kostbaar bloed 
voor hen stortte. En dat de Heer Jezus het Avondmaal 
heeft ingesteld bij gelegenheid van de viering van het 
Paaschfeest, is ook zóó belangrijk, omdat het ons aangeeft, 
hoe wij het Avondmaal hebben te beschouwen. 

Het was aan het begin van den paaschmaaltijd, dat 
Jezus zeide: „Ik heb grootelijks begeerd, dit pascha met 
u te eten, vóór dat ik lij de." En als wij dan de Evan
geliën nagaan, en de gebeurtenissen in orde schikken, 
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dan vinden wij het volgende. Nadat de Heer bovenge
noemde woorden had uitgesproken, heeft Hij waarschijn
lijk nog het een en ander daarover gezegd. Doch de 
discipelen waren met andere dingen bezig. In plaats van 
zich te verheugen in zijn begeerte, om met hen het 
pascha te eten, beginnen zij te twisten, wie de meeste 
onder hen was. De Heer was bezig met gedachten aan 
dienen; zij hadden alleen een oog en een hart voor een 
kroon ! Toen zij zoo aan het twisten waren, stond Jezus 
eensklaps op, legde zijne kleederen af, omgordde zich met 
een linnen doek, bukte zich neder, viel op de knieën, en 
begon de voeten der discipelen te wasschen. Toen Hij dit 
gedaan had, zegt Hij: „Verstaat gij, wat ik u gedaan 
heb ? Gij noemt mij Meester en Heer; en gij zegt wel, 
want ik ben het. Indien dan ik, de Heer en de Meester, 
uwe voeten gewasschen heb, zoo zijt ook gij schuldig, 
elkanders voeten te wasschen; want ik heb u een voor
beeld gegeven, opdat, gelijk ik u gedaan heb, gij ook 
doet." Zie, dat was wat anders dan te trachten naar een 
sierlijke kroon. De sierlijkste kroon zou hij krijgen, die 
zich het diepst vernederd had, en daarom zou God ook 
aan Hem, die niet gekomen was om gediend te worden, 
maar om te dienen, een naam geven, die boven allen 
naam is. — Daarna zette de Heer zich weer neer, en de 
viering van het pascha ging voort. Dan duidde Hij den 
verrader aan en zond Judas heen. De bete, die Hij hem 
gaf, was niet het brood van het Avondmaal, maar een 
stuk van het paaschlam, dat met bittere saus gegeten 
werd. „Wien ik de bete, als ik ze ingedoopt heb, geven 
zal, die is het." Judas neemt de bete, en gaat heen. En 
dan is de drukkende atmosfeer in de zaal gezuiverd, de 
Heer haalt ruimer adem, de glimlach der hope komt op 
zijn gelaat, vreugde is er in zijne ziel, en Hij roept uit: 
„Nu is de Zoon des menschen verheerlijkt, en God is in 
hem verheerlijkt!" Vreugde is er in plaats van angst en 
schrik, en Jezus stelt het Avondmaal in. 

Wij lezen in Lukas X X I I : 20: „Desgelijks nam Hij 
ook den drinkbeker, na den maaltijd." Het is goed, dat 
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wij hierop letten. Er gingen aan den paaschmaaltijd vele 
bekers rond, in elk geval drie, één aan 't begin, één in 
't midden en één aan 't einde. Van één van die drie 
bekers heeft de Heer gezegd: „ Neemt dezen, en deelt 
hem onder elkander! Want ik zeg u, dat ik geenszins 
drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het ko
ninkrijk Gods zal gekomen zijn!" Dit was waarschijnlijk 
de tweede beker, en de Heere Jezus dronk er uit, terwijl 
Hij zeide, dat Hij geen wijn meer zou drinken, tot Hij 
dien op een nieuwe wijze zou drinken in het Koninkrijk 
Gods, dat op aarde wordt opgericht, wanneer Hij weder
komt, en velen zullen komen van Oosten en Westen, van 
Noorden en Zuiden en zullen aanzitten met Abraham, 
Izaak en Jakob in het Koninkrijk Gods. Daarna was de 
paaschmaaltijd afgeloopen; en toen nu de laatste beker 
na het paaschmaal zou rondgaan, nam Jezus het brood, 
en zeide: „Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, 
doet dat tot mijne gedachtenis." Desgelijks nam Hij ook 
den drinkbeker, zeggende: „Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt." Yan 
dien beker heeft Jezus niet gedronken, evenmin als Hij 
van het brood gegeten heeft. Dit ligt trouwens in den 
aard der zaak. Het werd tot zijne gedachtenis ingesteld, 
en derhalve kon Hij zelf daaraan geen deel nemen. 

Nu moeten wij er wel aan denken, dat hier de instel
ling van het Avondmaal plaats vond, en er eigenlijk hier 
geen sprake kan zijn van de eerste Avondmaalsviering. 
Het Avondmaal in zijn ware beteekenis kon eerst ge
vierd worden, nadat Jezus gestorven en uit de dooden 
opgewekt was. Van zijn lijden en sterven is het Avond
maal de zinnebeeldige voorstelling, en derhalve kon het 
eerst gevierd worden en beteekenis hebben na den_dood 
van Jezus. De Heer stelde het in tot zijne gedachtenis, 
en daarom kou het eerst worden gevierd, nadat Hij heen
gegaan was. 

Deze overweging leidt ons vanzelf tot het recht verstaan 
van de woorden der instelling. De Heer was nog in het 
midden zijner discipelen, en wanneer Hij dus zegt: „Doet 
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dit tot mijne gedachtenis," dan spreekt Hij over een han
deling, welke plaats moest vinden, nadat Hij heengegaan 
was. De Heer was nog levende op aarde en moest nog in 
den dood gaan. Zijn lichaam was nog niet overgegeven 
en zijn bloed was nog niet gestort; wanneer Hij dus zegt: 
„Uit is mijn lichaam," en : „Dit is mijn bloed," dan is het 
klaar on duidelijk, dat Hij zeggen wil: „Dit is de zinne
beeldige voorstelling van mijn lichaam, dat voor u over
gegeven wordt," en „Dit is de zinnebeeldige voorstelling 
van mijn bloed, dat vergoten wordt tot vergeving uwer 
zonden." Toen Jezus het Avondmaal instelde, was Hij 
nog niet gestorven, en was zijn bloed nog niet gestort; 
en derhalve kon Hij toen onmogelijk, in werkelijkheid, 
zijn verbroken lichaam te eten en zijn vergoten bloed te 
drinken geven, om de eenvoudige reden, dat het nog niet 
overgegeven en nog niet vergoten was. En thans is Hij 
verheerlijkt aan Gods rechterhand, en is zijn lichaam niet 
meer in den toestand, waarin het was aan het kruis; en 
zijn bloed is, zooals de Apostel in den Hebreërbrief' zegt, 
door Hem de hemelen door gedragen in het heiligdom van 
God. Brood en wijn zijn derhalve de symbolen van Jezus' 
overgegeven lichaam en van zijn vergoten bloed. 

De Heer heeft dus aan het einde van den paaschmaal-
tijd het Avondmaal ingesteld. Het lam was gegeten, de 
drinkbekers waren rondgegaan, en de laatste drinkbeker 
wordt door Hem genomen als de drinkbeker der dank
zegging, welke ons spreekt van zijn bloed. Waarom zou 
nu de Heer het Avondmaal aan het einde van het Pascha 
ingesteld hebben. Wel, geliefde broeders! om ons, Chris
tenen, om der gemeente des Heeren een feest te geven 
in plaats van het Paaschfeest. Het was het laatste paasch-
feest, dat de Heer vierde. Als de Joden in Christus ge
loofd hadden, zouden zij gezegd hebben: „Wat het paasch
feest voorstelde, hebben wij thans verwezenlijkt op het 
kruis," In Christus had alles een einde. Gelijk alles in 
het Oude Testament op Christus zag, die de geest is van 
het gansche Oude Testament, van de geheele oud-testa-
mentische bedeeling, zoo vindt alles zijn einde in Christus 
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Jezus en dien als gekruisigd. Daarom moeten wij het Oude 
en Nieuwe Testament niet van elkaar scheiden. Wij kunnen 
het ééne niet verstaan zonder het andere. Wij zouden b.v. 
den brief aan de Hebreërs niet kunnen begrijpen, als wij 
de schaduwen des Ouden Verbonds niet kenden. Ja, de 
Heer is de Geest, d. i. de hoofdinhoud der gansche oude 
bedeeling; in Hem is alles in vervulling getreden. Daar
om zegt Jezus in Matth. V : „Ik ben niet gekomen om 
de wet te ontbinden, maar om te vervullen." Dit wil niet 
zeggen, dat Hij gekomen was om de wet in vervulling 
te doen treden, maar om de wet geheel tot een einde te 
brengen. Alles wat de wet bevat: offeranden, ceremoniën, 
enz., vindt in den persoon van Jezus zijn verwezenlijking. 
Welnu, zoo is het ook met het Avondmaal en het Paasch-
feest. Het Paaschfeest stelde voor, dat Israël verlost was 
uit de macht van den vijand, dat zij door het bloed waren 
gered en, uit Egypte uitgeleid, naar het land der belofte 
togen. Elk jaar werden de Israëlieten door dit feest aan 
deze heerlijke verlossing uit de macht der Egyptenaren 
herinnerd. 

„Ons pascha", zegt de Apostel, „Christus, is voor ons 
geslacht." Dat lam, 'twelk gegeten moest worden, en 
waarvan het bloed aan de deurposten en aan den boven-
dorpel hunner huizen moest gestreken worden, stelde zin
nebeeldig voor den Heer Jezus Christus, voor ons over
gegeven in den dood des kruises, wiens bloed reinigt van 
alle zonde, die zijn bloed gedragen heeft in het hemelsch 
heiligdom en die zich gezet heeft aan de rechterhand Gods. 
Gelijk het bloed van het paaschlam allen van den ver
derver bevrijdde, die door dat bloed geborgen waren, zoo 
redt het bloed van Christus een iegelijk, die in Hem ge
looft. Gelijk de engel des verderfs de huizen voorbijging, 
waar het bloed aan de deurposten was gestreken, zoo zegt 
de Heer ook nu tot een iegelijk, die in Hem gelooft: 
„Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik voorbijgaan!" 

En daarom heeft de Heer Jezus aan 't einde van den 
paaschmaaltijd het Avondmaal ingesteld. Derhalve is het 
Paaschfeest vervangen door het Avondmaal. In plaats van 
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het lam zonder gebrek, moest MVL de voorstelling komen 
van het waarachtige Lam, voor onze zonde geslacht. Want 
aan bet avondmaal zegt de Heer Jezus, nadat Hij het 
brood heeft doorgebroken: „Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt." 

Zoo sprak Hij toen, omdat Hij nog niet gestorven was. 
In de Korinthen vernemen wij het daarom eenigszins 
anders. En daarna nam Hij den drinkbeker, en gaf hun 
dien met de woorden: „Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt." Alzoo, 
wat voor Israël het paaschlam was, dat is Christus voor 
de zijnen. Wat voor Israël het bloed des lams was tot 
tijdelijke bescherming, dat is voor ons het bloed van 
Christus tot een eeuwige verlossing. En zoo is dan het 
Avondmaal aan ons gegeven als een voorstelling van de 
verlossing, die Christus voor ons aanbracht, in plaats van 
het paaschfeest, 'twelk alleen het tijdelijke leven betrof. 

Hieruit is de beteekenis van het Avondmaal duidelijk. 
Het is een feest, een verlossingsfeest. Het Pascha was een feest, 
het Avondmaal ook. Het Pascha deed de Israëlieten met 
vreugde terugdenken aan hunne uitredding uit Egypte, — 
het Avondmaal herinnert ons met blijdschap aan onze ver
lossing van de macht der zonde. Het Pascha was evenwel 
geen luidruchtig feest. Zij dronken geen wijn om vroolijk 
te zijn. Het was geen Loofhuttenfeest. Bij het lam ontbrak 
de bittere saus niet. Zij waren wel vroolijk, maar tevens 
diep beschaamd. Zij zongen wel een loflied, maar hadden 
tevens een diepen indruk van hunne ellende. Zoo is ook 
het Avondmaal een feest, waar wij niet komen om te 
weenen en te klagen. Er is zeker veel oorzaak om te 
weenen. Er is op deze aarde meer oorzaak om te weenen, 
dan om vroolijk te zijn. De Heer Jezus heeft veel geweend. 
Zijne tranen waren Hem tot spijze dag en nacht! Wij 
hebben ook veel reden tot zuchten, tot verootmoediging 
en schuldbelijdenis. Maar voor dit alles komen wij niet 
aan het Avondmaal. Wij komen er om feest te vieren, 
gelijk de Israëlieten, om waarlijk vroolijk te zijn! Doch 
— evenals bij het Paaschfeest — onder den heiligen en 
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diepen indruk van hetgeen Jezus voor ons deed, van het
geen het Hem kostte om ons te redden; met dit bewust
zijn: zóó ellendig, zóó arm, zóó schuldig, zóó verloren 
was ik, dat Hij, Gods geliefde Zoon, zich moest overge
ven in den smadelijken kruisdood in mijne plaats. 

Wij komen om feest te vieren! Dit is de eerste betee-
kenis. Denken wij slechts aan hetgeen Jezus deed. Hoe 
schoon en treffend! Hij was verblijd, maar zij begrepen 
er niets van. Hij dacht aan zijn lijden, zij aan het Konink
rijk. Hij wist wat het resultaat van zijn offer zou zijn; 
daarom zegt Hij: „Ik heb grootelijks begeerd dit pascha 
met u te eten, vóór dat ik lijde!" Dat verheugde zijne 
ziel. En waar Hij brood en beker opneemt als de tee
kenen van zijne overgave en van de eeuwige verzoening 
door Hem teweeggebracht, daar dankt Hij. Ja, Hij was ] 
vol vreugde! Voor Hem was het een feest. Hij zag niet 
op de vijandschap der menschen, op het schrikkelijk lijden, 
maar op de heerlijke verlossing, die Hij voor de zijnen 
zou teweegbrengen. 

Zoo is dan het Avondmaal voor ons een feest. En wie 
gaat er niet gaarne naar een feest ? Wie zal er lang over 
nadenken, als Hij tot een feest wordt uitgenoodigd ? Wie 
zal zeggen: neen, ik durf niet, of: neen, ik heb geen 
lust? O, men heeft later van dat Avondmaal allerlei 
vreemde dingen gemaakt, en wat het eigenlijk is, geheel 
vergeten en terzijde gesteld. Maar dit neemt niet weg, 
dat, als wij Gods Woord lezen, wij zien, dat het een feest 
is. Die er verschijnt, komt om feest te vieren. Maar — 
hij moet er uitgenoodigd zijn, hij moet kunnen feest vie
ren, hij moet als de Israëliet zich in de verlossing kun
nen verblijden. Gelijk het Paaschfeest niet was voor een 
vreemdeling, maar alleen voor den Jood, die zich in de 
verlossing kon verblijden, zoo is het Avondmaal alleen 
voor hem, die weet, dat hij uit de macht der zonde is 
verlost, van de heerschappij des satans is bevrijd, uit de 
booze wereld is getrokken, zoodat hij zich kan verheu
gen over het werk der verlossing ook voor hem tot stand 
gebracht. Derhalve aan het Avondmaal mogen alleen zij 
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komen, dio de verlossing deelachtig zijn, want die alleen 
kunnen feestvieren. Die geen deel heeft aan Christus en 
nochtans brood en beker opneemt, legt een valsch getui
genis af voor God en menschen, en eet en drinkt zich-
zelven een oordeel. 

Het Avondmaal is het feest der verlossing, daarom is 
het zoo belangrijk. Het Pascha vond eenmaal in hetjaar 
plaats. Het Avondmaal komt telkens terug. Het Paasch-
feest was groot; maar ons feest is grooter, want onze ver
lossing is zooveel heerlijker. Bovendien is het Avondmaal 
het feest voor ons, het eenige feest, 'twelk de Heer ons 
gaf, tot wij later daarboven volmaakt en ongestoord zullen 
feestvieren! 

Wat is het dus heerlijk aan het Avondmaal aan te 
zitten! Wij zitten daar aan als feestvierenden, in het vaste 
bewustzijn, dat onze zonden zijn vergeven, dat wij niet meer 
tot de wereld behooren, dat wij met Jezus verbonden 
en het eeuwige leven deelachtig geworden zijn! Wat is 
het kostelijk daar uit zijne handen, in deze zinnebeelden, 
de onderpanden zijner liefde te ontvangen! Ja, zóó mogen 
wij aan het Avondmaal aanzitten, wij, die in Christus ge-
looven, die tot het verloste volk behooren. Misschien hebt 
gij wel eens aan het Avondmaal aangezeten, terwijl er 
niets van aan was? Dan hebt gij een groote zonde be
dreven. Als gij die zonde nooit beleden hebt, doe het dan 
heden. Met omdat uwe zonden niet alle vergeven zijn, 
indien gij in Christus gelooft. Maar, gelijk de verloren 
zoon, die de vergeving des vaders had, niet nalaten kon 
te zeggen: „Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te 
worden," — zoo is het ook met elke zonde, die niet bele
den is voor God. Zoodra u een zonde bekend wordt, moet 
gij die belijden voor God, opdat gij ook het bewustzijn 
van de vergeving dier zonde in u kunt omdragen. Velen 
zijn in deze groote zonde gevallen. Vele duizenden zitten 
nog heden ten dage aan het avondmaal aan, die, in den 
waan gebracht dat zij gered zijn, er aan deelnemen, ter
wijl zij verloren zullen gaan. O, de Heere God moge de 
oogen derzulken openen! 
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Wanneer gij echter aan het Avondmaal kunt aanzitten, 
wetende dat gij verlost zijt, vier dan feest. Denk er dan 
aan, wat Jezus voor u deed en voor u is, opdat zijne 
liefde uw hart verwarme, en u opwekke tot wederliefde. 

Als gij Hem echter niet kent, o, ga dan nooit aan het 
Avondmaal; voeg bij al uwe zonden niet nog deze zware 
zonde er aan toe, dat gij wederrechtelijk feestviert. Doe 
het niet, maar ga eerst met uwe zonden tot Jezus, belijd 
Hem uwe schuld, vertrouw u aan Hem toe, en — vier 
dan feest. Dan zal er in den hemel en ook bij de kinde
ren Gods op aarde worden feest gevierd, en de naam des 
Heeren worden verheerlijkt! 

Correspondentie. 
9. P. H. te Zaandijk. — Wanneer gij overtuigd zijt gewor

den, dat de zoogenaamde kinderdoop niet naar de Schrift is, 
en gij u dus niet voor gedoopt houdt, laat u dan doopen. 

10. D. V. te Schagerbrng. — In Hebr. VIII wordt in het 
geheel niet gesproken over het verbond, dat God met Abraham 
gemaakt heeft. In vs. 7 lezen wij: »Want indien dat eerste 
verbond onberispelijk geweest ware, zou voor het tweede geen 
plaats gezocht zijn geweest." Het eerste verbond is het ver
bond, 'twelk de Heere God met Israël gemaakt heeft bij Sinaï. 
Het tweede of het nieuwe verbond is het,verbond, dat God 
in de laatste dagen met zijn volk Israël zal oprichten, en 
'twelk wij het verbond der genade zouden kunnen noemen, 
omdat het alleen van God uitgaat, zonder dat de mensch een 
enkele voorwaarde op zich neemt. Uit de woorden van Jeremia, 
die Paulus aanhaalt, blijkt dit duidelijk. »Zie de dagen komen, 
spreekt de Heere, en Ik zal voor het huis Israëls en voor het 
huis van Juda een nieuw verbond oprichten, niet naar het 
verbond, dat Ik met hunne vaderen gemaakt heb, ten dage dat 
Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden -, want 
zij zijn, in dit mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen 
niet geacht, zegt de Heere." Het eerste of oude verbond is dus 
het verbond der wet, bij Sinaï opgericht. Daarin zijn zij niet 
gebleven. Dit kon ook niet; want zoodra de mensch verplich-
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tingen tegenover God op zich neemt, faalt hij, omdat hij een 
zondaar is, in het nakomen van die verplichtingen. Het tweede 
of nieuwe verbond is het verbond der genade, 'twelk de Heere 
God in de laatste dagen, wanneer gansch Israël zalig zal wor
den, (Zie Rom. XI : 26.) zal oprichten met zijn volk, want dan 
zal Hij hunne ongerechtigheden genadig zijn, en hunne zonden 
en hunne overtredingen niet meer gedenken, en zijne wetten 
in hun verstand geven en die in hunne harten inschrijven. 
Evenals het eerste verbond met het israëlietische volk is op
gericht, zoo zal ook het tweede verbond met dit volk worden 
gesloten. Let wel op de woorden: »Zie, de dagen komen, 
spreekt de Heere, en Ik zal voor het huis van Israël en voor 
het huis van Juda een nieuw verbond oprichten." Met ons, 
Christenen, die kinderen van God zijn, is geen verbond opge
richt. Wel deelen wij in de geestelijke voorrechten van het nieuwe 
verbond, want onze zonden zijn vergeven en onze ongerech
tigheden worden niet meer gedacht. 

Het verbond, dat de Heere God met Abraham maakte, be
loofde tijdelijke en geestelijke zegeningen; de laatste zijn de
zelfde als die aan Israël zullen geschonken worden, wanneer het 
nieuwe verbond met dit volk wordt opgericht, en die wij thans 
door het geloof in Jezus deelachtig zijn. De tijdelijke zege
ningen daarentegen zijn alleen voor het aardsche volk des 
Heeren. 

11. J. R. te Breskens. — Er staat uitdrukkelijk geschreven, 
dat God de menschen, die in den zondvloed omkwamen, allen 
verdierf vanwege hunne verregaande goddeloosheid. Noach, de 
prediker der gerechtigheid, heeft hun 120 jaar lang de blijde 
boodschap verkondigd, dat de Heere God den watervloed niet 
zou laten komen, indien zij zich tot Hem bekeerden; doch zij 
bekeerden zich niet, maar leefden voort in hunne zonden tot 
op het oogenblik, dat de zondvloed kwam. Deze menschen, 
die eertijds ongehoorzaam waren, toen de lankmoedigheid Gods 
wachtende was in de dagen van Noach, zijn nu in de gevan
genis. Dat is de beteekenis van 1 Petrus I I I : 19, 20. 

12. H. J. B. te Gorkum. — Zooals ik in de beschouwing 
over den brief aan de Hebreërs heb gezegd, is het mijne mee
ning, dat de woorden van Paulus in hoofdst. I I : 9 aldus moeten 
worden verklaard: vanwege het lijden des doods is Jezus met 
heerlijkheid en eer gekroond. Dit is in overeenstemming met 
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Fil. II, waar ons wordt gezegd, dat God Hem uitermate heeft 
verhoogd, omdat Hij gehoorzaam was tot den dood, ja den 
dood des kruises. De woorden : »Die een weinig minder gewor
den was dan de engelen," sluiten zich aan bij de woorden: 
j>opdat Hij door de genade Gods voor alles den dood smaken 
zou." De mensch is minder dan de engelen, en Gods Zoon 
werd mensch, en is daardoor een weinig minder dan de engelen 
geworden. Ware Hij geen mensch geworden, dan had Hij 
niet kunnen sterven. Doch niet omdat Hij mensch werd, 
maar omdat Hij als mensch zich aan het lijden des doods 
heeft onderworpen, is Hij door God met eer en heerlijkheid 
gekroond. 

Dit is geheel in overeenstemming met Ps. VIII, waar van 
den Zoon gezegd wordt, dat Hij een weinig minder dan de 
engelen is geworden, maar door God met heerlijkheid en eer 
is gekroond. 

Hebr. I : 14 is niet toepasselijk op den Heiland. De engelen 
zijn dienende geesten, die ter dienst worden uitgezonden voor 
hen, die het heil zullen beërven. 

Gedurende zijn geheele leven op aarde, van het begin tot het 
einde, stond Jezus alleen, niemand was met Hem vereenigd. (2 Petr. 
1:16—21.) Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het alleen. Eerst in de opstanding is de vereeniging, want 
eerst moest door den dood aan den ouden mensch een einde 
zijn gemaakt, kon er van een nieuwen mensch spraak zijn. 

De verheerlijking op den berg was een voorafschaduwing 
van de heerlijkheid van het Koninkrijk, zooals Petrus ons leert. 
De Zoon des menschen, die door zijne mensch wording een 
weinig minder dan de engelen geworden was, is, nadat Hij 
zijnen uitgang te Jeruzalem volbracht had, door God met ma
jesteit bekleed en met eer en heerlijkheid gekroond. De pro
fetieën des Ouden Verbonds zijn door deze verheerlijking, waar
van Petrus ooggetuige geweest was, bevestigd geworden. 

In den brief aan de Hebreërs wordt bewezen, dat de Christus 
Gods eeuwige Zoon was, der engelen Heer en Koning, maar om 
onzentwil mensch geworden en daardoor een weinig minder dan 
de engelen geworden, doch door zijne gehoorzaamheid en het 
volbrengen van het werk, dat God Hem te doen gegeven had, 
als de Zoon des menschen boven de engelen verheven. Alleen 
omdat dit zoo is, kunnen wij met Hem in de heerlijkheid 
deelen, want aan zijne heerlijkheid als Gods eeuwigen Zoon kan 
geen schepsel deel verkrijgen. 
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13. W. F. H. te Amsterdam. — Op uwe vraag komt in de 
artikelen over het Avondmaal het antwoord. Ik ben daarom
trent geenszins van meening veranderd. Aan de tafel des 
Heeren behooren allen, die door het geloof in Christus kinderen 
Gods geworden zijn. 

14. S. H. d. J. te Heeg. — De oversten der Joden wilden 
noch van Johannes den dooper noch van Jezus iets weten 
en trachtten op alle mogelijke wijze de menschen te ver
hinderen om zich tot God te bekeeren en den Messias aan te 
nemen, zoodat zij het koninkrijk der hemelen niet ingingen. 
Zij waren dus de geweldenaars, die dat koninkrijk der hemelen 
wegrukten. Wie dus in het koninkrijk der hemelen wilde bin
nengaan, moest daartoe geweld gebruiken, evenals men een 
deur, die wordt toegehouden, met geweld moet opendoen, wil 
men er binnen gaan. Dit is de bedoeling van de woorden des 
Heeren in Matth. XI : 12. 

15. W. v. D. te Dordrecht. — Wanneer in Exod. XXI : 6, 
en andere plaatsen, van »goden" gesproken wordt, dan worden 
daarmede de «oudsten" of de «oversten" des volks bedoeld. 
In Johannes X lezen wij, dat de Joden Jezus zochten te 
steenigen, omdat Hij volgens hen God lasterde, daar Hij, een 
mensch zijnde, zichzelven God maakte. Jezus antwoordde hun 
daarop : sStaat er niet geschreven in uwe wet: sik heb gezegd : 
Gij zijt goden?" Indien Hij hen goden noemt, tot wie het 
woord Gods geschiedde, en de Schrift niet kan gebroken wor
den, zegt gij van Hem, dien de Vader geheiligd en in de 
wereld gezonden heeft: Gij lastert! omdat ik gezegd heb: 
Ik ben Gods Zoon?" 
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I e t Avondmaal een Gredachtenismaal. 
(Luk. XXII: 14—20; 1 Kor. X I : 23—26.) 

Wij stonden de vorige maal stil bij de Instelling van 
het Avondmaal, en zagen onder welke omstandigheden 
de Heer het Avondmaal heeft ingesteld. Bij deze be
schouwing van de Instelling van het Avondmaal trad als 
vanzelf voor onze aandacht, dat het Avondmaal in de 
plaats trad van het Israëlietische pascha, en ons verlos
singsfeest is. Wij moeten nu verder gaan, en onderzoe
ken, wat het Avondmaal volgens de woorden des Heeren 
en naar de leer der Apostelen nog meer is. En dan treedt 
al dadelijk uit de beide gedeelten der Schrift, welke wij 
lazen, op den voorgrond, dat het Avondmaal een Gedach-
tenismaal is. „Doet dit tot mijne gedachtenis" zoo heeft 
de Heer zoowel bij het rondgeven van het brood als bij 
het uitreiken van den drinkbeker gezegd. 

Belangrijk is het om een oogenblik stil te staan bij 
enkele bijzonderheden hieromtrent, en het onderscheid op 
te merken tusschen de mededeelingen in de Evangeliën 
en die in den brief aan de Korinthiërs. In de drie Evan
geliën, in welke de Instelling van het Avondmaal wordt 
vermeld, wordt alleen door Lukas gesproken over het 
Avondmaal als Gredachtenismaal. In Mattheüs en Markus 
wordt daarvan met geen enkel woord gewag gemaakt. En in 
Lukas komen de woorden van Jezus: „Doet dit tot mijne 
gedachtenis," alleen voor bij het rondgeven van het brood. 
In den brief aan de Korinthiërs daarentegen, waar de 
Instelling van het Avondmaal, zooals de Heer die aan 
Paulus gegeven heeft, aan de gemeente wordt herinnerd, 
komen die woorden voor èn bij het brood èn bij den 
drinkbeker. De Heer heeft dus de woorden: „Doet dit 
tot mijne gedachtenis" tweemalen uitgesproken. Voor wie 
aan de inspiratie der Heilige Schrift gelooft, is dit on
weersprekelijk. Dat die woorden der Instelling niet in 
X L l j 6 
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Mattheüs en Markus, slechts eenmaal in Lukas, maar 
twee malen in den brief aan de Korinthiërs voorkomen, 
heeft tot oorzaak, dat de Heilige Geest ons telkenmale 
een andere bijzonderheid van de beteekenis van het Avond
maal wilde voor oogen stellen. 

In Mattheüs en Markus wordt de nadruk gelegd op 
het verzoenend lijden en sterven van onzen Heiland. In 
Lukas treedt het verlangen van Jezus om voor de laatste 
maal het pascha met zijne discipelen te eten op dën 
voorgrond, want aan het einde van dien paaschmaaltijd 
zou Hij zijn Avondmaal instellen, hetwelk als een feest 
ter gedachtenis van Hem, die het ware paaschlam was, 
het Joodsche paaschfeest zou vervangen. In den brief aan 
de Korinthiërs deelt Paulus ons mede, hoe en onder welke 
bewoordingen de Heer hun de instelling van het Avond
maal had bekend gemaakt, en daar wordt dan al den 
nadruk gelegd op het Gedachtenismaal. 

Dit is in de hoogste mate belangrijk. Het toont ons, 
hoe veelzijdig de beteekenis van het Avondmaal is, en 
aan welke heerlijke dingen wij daar herinnerd worden. 
In de mededeeling van Paulus vinden wij vereenigd, wat 
in de drie EvaDgeliën wordt voorgesteld, en zelfs op merk
waardige wijze bevestigd en versterkt. 

„Want ik heb van den Heer ontvangen, hetgeen ik u 
ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in den nacht, 
waarin hij overgeleverd werd, het brood nam; en nadat hij 
gedankt had, brak hij het, en zeide: Dit is mijn lichaam, 
dat voor u is; doet dit tot mijne gedachtenis. Desgelijks 
nam hij ook den drinkbeker na het avondmaal, en zeide: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet 
dit, zoo dikwijls gij dien drinkt, tot mijne gedachtenis." 

In den nacht, waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, 
heeft Hij het Avondmaal ingesteld, en met bijzondere 
begeerte daarnaar verlangd. Zie, dat wordt ons op tref
fende wijze in de Evangeliën voor oogen gesteld. En wat 
is dat heerlijk! In dien schrikkelijken nacht, toen al de 
machten der duisternis op onzen Heer aankwamen, en al 
de angsten en smarten des lijdens en stervens voor zijne 
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ziel stonden, zoodat Hij ontroerd en beangst was, was Hij 
met zulk een liefde voor de Zijnen vervuld, dat Hij, eigen 
strijd en lijden vergetende, een feest tot zijne gedachtenis 
instelde. Aan dit treffende feit herinnert de Apostel hier, 
en vestigt er bij zonderlijk de aandacht der geloovigen op. 

Maar wie heeft hem de instelling van het Avondmaal 
gegeven ? De Apostelen te Jeruzalem ? of Barnabas ? of 
een ander van de discipelen des Heeren ? Neen, Hij 
heeft die rechtstreeks uit den hemel ontvangen. De ver
heerlijkte Heer zelf heeft er hem mede bekend gemaakt. 

„Want ik heb van den Heer ontvangen, hetgeen-ik u 
ook overgegeven heb.'''' Wanneer Paulus dit zegt, dan weten 
wij uit zijnen brief aan de Galatiërs, dat hij die woorden 
heeft gekregen door een bijzondere openbaring des Heeren. 
In dien brief toch zegt Paulus uitdrukkelijk, dat hij niets 
van de apostelen te Jeruzalem ontvangen heeft. Na zijne 
bekeering is hij niet naar Jeruzalem gegaan om daar in 
de waarheid onderwezen te worden door de Apostelen, 
maar hij werd door God naar de woestijnen van Arabië 
gezonden. Daar heeft de Heer zelf hem onderwezen en door 
openbaring hem alles bekend gemaakt, zoodat hij er zich 
op beroepen kon, dat hij niets van een mensch had ont
vangen, maar alles had geleerd door openbaring van Jezus 
Christus. Zoo is hem ook de instelling van het Avondmaal 
bekend gemaakt, en daarom zegt hij: „Ik heb van den 
Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb." 

Bij eenig nadenken begrijpen wij, van hoeveel belang 
dit voor ons is. Wij zien er toch door, dat niet alleen de 
lijdende, maar ook de verheerlijkte Heer aan deze instel
ling de meeste waarde hecht, en dat dus het woord. in 
Lukas: „Ik heb grootelijks begeerd dit pascha met u te 
eten," ook tot ons gericht wordt met betrekking tot het 
Avondmaal. De Heer Jezus heeft nog dezelfde gedachte, 
dezelfde gezindheid, dezelfde belangstelling voor het geluk 
der Zijnen. Zijn hart is nog evenzeer vervuld met den 
wensch en de vurige begeerte, dat de Zijnen zich verga
deren om aan Hem te gedenken. Te midden van zijn 
lijden heeft Hij aan hen gedacht en in de heerlijkheid 
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heeft Hij hen niet vergeren. Uit den hemel heeft Hij ons 
nog eenmaal de Instelling van het Avondmaal geschonken. 

Wij kunnen daaruit leeren, welk een gewichtige zaak 
het Avondmaal voor den Heer is. Voorzeker, het is ge
wichtig voor ons, maar het is toch in de eerste plaats van 
gewicht voor Hem. Het Avondmaal is geen instelling der 
kerk, geen verzinsel van eenig mensch, niet voortgekomen 
uit de behoefte der geloovigen, niet ontstaan in de ge
dachte van dezen of genen vromen discipel, wiens ziel be
hoefte had aan een samenkomst der geloovigen, neen, het 
is gekomen uit Zijn hart. Hij heeft het Avondmaal inge
steld, want Hij stelt er het grootste belang in. Hij heeft 
het gegeven, Hij, die zichzelven voor ons heeft overgegeven, 
maar die thans gezeten is aan Gods rechterhand. Wij 
zouden licht kunnen denken, indien wij alleen de Evan
geliën hadden: „De Heer heeft dit aan zijne Apostelen 
gegeven, maar niet aan ons." Zoodra wij echter lezen, 
dat de verheerlijkte Jezus de Instelling van het Avond
maal opnieuw heeft geschonken aan Paulus, opdat die 
haar aan de gemeente zou mededeelen, dan hebben wij 
het duidelijke bewijs, dat de Heer die instelling ook aan 
ons heeft gegeven. 

Nu wordt in den brief aan de Korinthiërs, waar ons de 
Instelling van het Avondmaal wordt medegedeeld, zooals 
Paulus die van den verheerlijkten Heer ontvangen had, 
al de nadruk gelegd op de woorden: „Doet dit tot mijne 
gedachtenis." Tot tweemaal toe, zoowel bij het brood als 
bij den drinkbeker, worden deze woorden gebezigd. Daar
door wordt dus het Avondmaal ons als Gedachtenismaal 
gegeven. Het is in de plaats van het Israëlietische paasch-
feest het feest onzer verlossing, maar het is een feest tot 
gedachtenis van Hem, die de verlossing heeft tot stand ge
bracht. Daarop vestigt de Heilige Geest door Paulus onze 
aandacht. Dat stelt Hij ons voor den geest. Uit dat oogpunt 
hebben wij het Avondmaal vooral te beschouwen. Het 
Avondmaal is een maaltijd — wij zullen daarbij later 
afzonderlijk stilstaan — maar een maaltijd ter gedachtenis 
van Jezus. „Doet dit tot mijne gedachtenis." 
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Wanneer wij dit goed hebben begrepen, en wij denken 
daarover ernstig na, dan moeten wij wel met verbazing 
onze handen ineen slaan en met droefheid vervuld worden, 
als wij denken aan hetgeen in den loop der eeuwen van 
het Avondmaal geworden is. Ja, zoozeer is de Christen
heid van de oorspronkelijke instelling afgeweken, dat die 
bijkans geheel onkenbaar geworden is. Het grootste gedeelte 
van de Christelijke kerk op aarde heeft van het Avond
maal een offerande gemaakt. De Roomsche en Grieksche 
Kerken en nog andere seeten in Azië en Afrika hebbed 
van den maaltijd ter gedachtenis des Heeren de mis ge
maakt, die een onbloedige offerande is. Van het houden 
van een maaltijd, zooals Jezus ons dien gegeven heeft, is 
volstrekt geen sprake bij hen. De mis is een dagelijksohe 
offerande, die God wordt toegebracht, die echter een on
bloedige is, en daarom zonder kracht, want „zonder bloed-
storting is geen vergeving", zegt de Schrift. Volgens deze 
Christenen veranderen het brood en de wijn in het lichaam 
en bloed van den verheerlijkten Jezus door de woorden der 
instelling, welke door den priester uitgesproken worden! Als 
wij daaraan denken, dan roepen wij uit: Wat is dit verschrik
kelijk ! Wat moet de Heer er wel van zeggen, als Hij eiken 
dag op zoo vele duizenden plaatsen ziet, hoe men meent, 
dat door de uitspraak van den priester het brood of de 
ouwel verandert in Jezus' lichaam! Helaas! het grootste 
gedeelte der Christelijke kerk is in deze dwaling ver
vallen. 

En waar het door Gods groote goedheid gelukt is velen 
van de dwaling te verlossen en te brengen tot het geloof 
in Jezus, daar is toch nog voor een gedeelte dezelfde ge
dachte aanwezig. Want al gelooft men daar niet, dat brood 
en wijn werkelijk veranderen in het lichaam en bloed des 
Heeren, zoo houdt men zich toch overtuigd, dat op een ge
heimzinnige wijze brood en wijn worden veranderd. 

En waar een kleiner gedeelte tot meerdere kennis der 
waarheid is gekomen, gelooft men toch altijd nog, dat 
het Avondmaal een sacrament is, dat wel niet brood en 
w yn veranderen, noch werkelijk noch geestelijk, maar dat 
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nochtans door het eten van het brood en het drinken van 
den Avijn gemeenschap wordt verkregen aan het lichaam 
en bloed van Christus, zoodat het een heerlijk genade
middel is. Ja, als wij dit alles overdenken, dan moeten wij 
wel zeggen: wat heeft de satan van deze instelling ge
maakt! Het voornaamste bij het Avondmaal, dat het een 
feest ter gedachtenis van Jezus is, werd geheel op den achter
grond geschoven, en gansch andere dingen zijn op den 
voorgrond geplaatst en groote, schrikkelijke dwalingen in
gevoerd. Maar dan ook zullen wij den Heere danken, die 
ons door zijne groote genade tot de eenvoudigheid der 
oorspronkelijke instelling heeft teruggeleid. Dan loven en 
prijzen wij zijnen Naam, dat Hij ons heeft verlicht door 
zijnen Geest, opdat wij zouden zien, hoe en waartoe Hij 
het Avondmaal gegeven heeft, namelijk opdat wij tot zijne 
gedachtenis zouden feestvieren. 

Tot zijne gedachtenis. Indien wij over deze woorden 
nadenken, dan wordt het ons vanzelf duidelijk, dat er in 
de Evangeliën eigenlijk nog geen gedachtenismaal geweest 
is. Wat aan het Avondmaal zijn karakter en beteekenis 
geeft, moest nog geschieden. De Heer Jezus moest nog 
lijden en sterven. Eerst toen de Heilige Geest gekomen 
was, kon het Avondmaal gevierd worden, zooals de Heer 
het bedoeld had. Daarom lezen wij eerst in Hand. I I van 
de viering van het Avondmaal. Want een maaltijd ter 
gedachtenis van onzen Heer en Heiland kon eerst gevierd 
worden, toen Hij er niet meer was. Wanneer wij tot 
iemands gedachtenis samenkomen, moet hij zelf er niet 
zijn. Wij vieren niet de gedachtenis van iemand, die 
lichamelijk bij ons is; wel van iemand, die dood is, of van 
ons is heengegaan. Daarom kon eerst na den dood van 
den Heere Jezus, en nadat Hij tot den Vader was weer
gekeerd, door de discipelen het feest zijner gedachtenis 
worden gevierd. Hierom was het den Heere Jezus dan 
ook te doen. Om die reden lezen wij in 1 Kor. XI twee 
malen: vDoet dit tot mijne gedachtenis." De Heer ging 
heen, en als Hij heengegaan was, wilde Hij, dat zij te 
zamen zouden komen om tot gedachtenis van Hem een 
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feest te vieren en zich in hunne verlossing van de macht 
der zonde te verblijden. 

Hij is niet meer hier. Hij zit in den hemel aan Gods 
rechterhand, en zal daar blijven zitten, totdat Hij al zijne 
vijanden zal leggen tot een voetbank zijner voeten. Hij 
zit daar als onze Hoogepriester. Gelukkig dat dit zoo is! 
Want Hij leeft daar om voor ons tusschenbeide te treden 
en voor ons te bidden. Hij is bij den Yader onze Voor
spraak, en heeft ons plaats bereid in het huis des Vaders, 
waar Hij wacht tot het oogenblik is aangebroken, dat Hij 
komen zal om ons tot Zich te nemen. Maar wij zijn nog 
hier beneden te midden van strijd en lijden, onderhevig 
aan de gevolgen der zonde. Wij zien Hem dus niet van 
aangezicht tot aangezicht. Alleen door het geloof kunnen 
wij Hem zien. Wij zijn hier achtergelaten in een wereld 
van zonde en ongerechtigheid. Welnu, daarom heeft de 
Heer ons dat Avondmaal gegeven, opdat wij ons daar 
zouden vereenigen om aan Hem te gedenken. Het is dus 
wel een gewichtige maaltijd. 

Wie vindt het niet gewichtig, wanneer hij een zoon 
heeft in het Buitenland, als bij gelegenheid van diens 
jaardag de familie wordt saamgeroepen om een feest te 
zijner gedachtenis te geven? Wie zou niet gaarne zulk 
een feest bijwonen? Wie zou niet gaarne de gedachtenis 
vieren van iemand, dien men zeer heeft liefgehad, en die 
van ons is weggenomen ? Welnu, hier is de beste Vriend, 
onze Goede Herder, de Bruidegom, die heengegaan is, die 
ons hier heeft achtergelaten als zijne getuigen, die ons aan 
zijne tafel bijeenroept, opdat, waar Hij niet lichamelijk 
aanwezig kan zijn, wij zijne gedachtenis zouden vieren. 

Hoe belangrijk! Wij behoeven slechts een weinig na 
te denken om te zeggen: Hoe onuitsprekelijk heerlijk! 
Wij hebben den Heer Jezus lief. Er is niemand onder 
den hemel, dien wij meer beminnen dan Hem. Wij achten 
alles schade en drek bij de uitnemendheid der kennis van 
Christus Jezus, onzen Heer. Dit moge zwak zijn bij ons 
allen, en bij sommigen zeer zwak, toch is het zóó bij een 
ieder, die in Hem gelooft. En — tot gedachtenis van dien 
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trouwen Vriend komen wij te zamen. Heerlijke gebeur
tenis! Hoe moeten onze harten van vreugde kloppen, en 
hoe blijde moesten wij zijn dien maaltijd te hebben, waar
uit blijkt, dat Hij zelf zooveel belang stelt in ons, dat 
Hij ons samenbrengt om zijne liefde te genieten en te 
verstaan. O, Hij wil zoo gaarne, dat wij zijn feest vieren! 
Daarom verheugt Hij zich zoo zeer, ons eiken eersten 
dag der week bijeen te vinden tot zijne gedachtenis. 

Tot zijne gedachtenis. Denken wij er wel aan, dat de 
Heer gezegd heeft: „Doet dit tot mijne gedachtenis." Hij 
heeft niet gezegd: „Doet dit tot gedachtenis van mijn 
lijden en sterven;" neen! Hij heeft gezegd: „Doet dit tot 
mijne gedachtenis." Wij komen niet bijeen tot herdenking 
van de eene of andere waarheid, hoe belangrijk die ook 
wezen moge. Neen, wij komen te zamen tot gedachtenis 
van Jezus, 't Is een persoon, aan wien wij denken. Hoe 
heerlijk! Ons hart wordt nooit aangetrokken door een 
leerstelling. Leerstellingen zijn zeker noodig tot het leeren 
kennen van den persoon; maar ons hart wordt slechts 
door een persoon aangetrokken. Iedereen weet dit in 't 
dagelijksche leven. Niet wat door iemand is gezegd of 
gedaan, trekt ons aan, maar wel hetgeen hij is. Dat werkt 
gemeenschap; ons hart wordt alleen bevredigd door een 
persoon. Welnu, die persoon is Jezus. O, hoe heerlijk! 
Hij staat voor ons met al wat Hij is, deed en doet. Wij 
vinden daar niet Jezus in dit of in dat, maar Jezus ge
heel, van vóór de grondlegging der wereld tot na de ver
heerlijking, zooals Hij nu is gezeten aan Gods rechterhand. 
En daarom is het zoo verkeerd aan het Avondmaal des 
Heeren bepalingen te maken, en te zeggen: hierover of 
daarover mag niet gesproken worden. Natuurlijk zal nie
mand er over het huwelijk gaan spreken, evenmin als over 
de Spreuken of de wet. Maar ten opzichte van onzen Heer 
en Heiland is er geen enkel onderwerp, dat daar niet te 
pas komt. 't Hangt er slechts van af, hoe de Heilige Geest 
werkt. Den eenen keer zal Hij dit onderwerp uitkiezen, een 
anderen keer een ander. Den eenen keer zal Hij hierop in 
't bijzonder onze aandacht willen vestigen, een anderen keer 
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weer op iets anders. Nu eens zal de Heilige Geest ons 
bepalen bij het lijden en sterven, dan bij den wandel van 
onzen Heiland, dan weer bij diens wederkomst. Als ' t maar 
altijd Jezus is — tot Zijne gedachtenis. Als wij een gedach-
tpnisfeest vieren van iemand, die afwezig is, dan zal er 
toch niemand aanmerking op maken, wanneer deze of gene 
ons iets vertelt van 't geen die persoon deed, toen hij nog 
in ons midden was? Vooral niet, als het een bijzonder
heid is, die weinigen weten, of waarbij de aandacht van 
velen niet was bepaald geworden. "Welnu, alles staat in 
den Bijbel, maar niet allen weten, wat er staat. Velen is 
het een of ander duister. In dezen zin kan dus telkens 
een nieuwe bijzonderheid worden medegedeeld. Hoe dik
wijls hooren wij niet, dat deze of gene zegt: daar heb ik 
weer iets gehoord, dat ik niet wist. Dit is niet, omdat 
het er niet stond, maar omdat zijne aandacht er niet op 
gevallen was. Met mijne gedachten mag ik dus met Jezus 
bezig zijn, met Hem die hier wandelde, leed en stierf, 
opstond uit de dooden, ten hemel voer en wederkomt! 

Als wij dit goed hebben begrepen, hoe belangrijk is 
dit dan! Zeker, wij kunnen altijd aan Hem denken; met 
Hem moeten wij opstaan en ter ruste gaan. Maar het is 
heel wat anders, wanneer wij te zamen ons vereenigen 
om gemeenschappelijk een feest te vieren tot zijne ge
dachtenis. Onmogelijk kunnen wij eiken dag samenkomen, 
daar ons werk dit niet toelaat. Hoogstens eenmaal per 
week hebben wij hiertoe gelegenheid, en hoe velen zijn 
dan nog verhinderd. Maar nochtans van tijd tot tijd kunnen 
wij met hen, die de Heer de oogen heeft geopend, en die 
er toe in de gelegenheid zijn gesteld, te zamen komen 
om te eten en te drinken tot gedachtenis van onzen gelief
den Heiland, om te spreken en te zingen over onzen Vriend 
en Bruidegom en ter eere van het werk door Hem volbracht. 

Nu spreekt het vanzelf, dat, waar wij aan Jezus denken, 
e n wij het brood breken en den drinkbeker ledigen, in 
de allereerste plaats het lijden en sterven van Jezus voor 
onze aandacht staat. Zijne liefde, waardoor Hij zichzelven 
overgaf voor arme, verlorene en vijandige zondaren, is 
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het middelpunt van alles, en de oorzaak van ons geluk 
en heil. Maar al het andere behoort daarbij. In het kruis 
concentreert zich alles. Daar zien wij het toppunt van 
Jezus' liefde; daar werd God door Hem op het hoogst 
verheerlijkt; daar werd het verzoeningswerk volbracht; 
maar dit is verbonden aan al het andere. Het is één persoon, 
die in Bethlehem geboren werd, één persoon, die 30 jaren 
in een vergeten hoekje der aarde heeft geleefd, één persoon, 
die meer geleden heeft dan alle menschenkinderen te zamen, 
j a , het is één ondeelbare Christus! En tot gedachtenis aan 
Hem, die zóó is, komen wij te zamen aan het Avondmaal. 

Doet dit tot mijne gedachtenis. O, laat ons deze woorden 
wel overdenken! Hoe belangrijk wordt het Avondmaal 
daardoor. Hoe eenvoudig, maar hoe schoon! Naarmate 
onze liefde grooter is, naar die mate zal onze feestviering 
belangrijker en heerlijker zijn. Hier is Jezus, Gods Zoon, 
het middelpunt. Wij komen samen om ons in Hem, die 
de Schepper des hemels en der aarde is, te verheugen. 
Tot zijne eer mogen wij dit Avondmaal vieren, tot lof 
van Hem zingen en spreken en getuigen. O, de Heer 
geve ons recht te verstaan, wat naar Gods gedachten is, 
zoodat, wanneer wij aanzitten, wij niet denken, dat er iets 
geheimzinnigs gebeurt, dat ons een genademiddel wordt 
toebediend, en, opdat wij niet komen om iets te ontvan
gen, wat wij nog niet bezitten! 

Uit sommige uitdrukkingen, die zoo nu en dan worden 
gebezigd bij het vieren van het Avondmaal, blijkt, dat velen 
nog niet tot het rechte inzicht daaromtrent zijn gekomen, 
en nog altijd niet geheel genezen zijn van al de verkeerde 
leeringen en praktijken, die er door de list des duivels 
onder de Christenen ontstaan zijn. Dit is wel te begrijpen, 
want men is niet opeens afgeleerd, wat men zoo vele 
jaren heeft gehoord en gedacht. Maar als wij goed inden
ken , wat het Avonmaal naar de instelling des Heeren is, 
dan zullen wij langzamerhand los worden van alle gedach
ten , die in strijd zijn met het Woord des Heeren, en 
dan zullen wij op waardige wijze aan dien maaltijd des 
Heeren aanzitten en zijne gedachtenis vieren. 
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Wanneer wij derhalve het Avondmaal beschouwen als 
een maaltijd ter gedachtenis des Heeren, dan spreekt het 
vanzelf, dat er alleen sprake kan zijn van de vrienden 
van den Heere Jezus, die tot dezen maaltijd worden uit-
genoodigd. Dit ligt in den aard der zaak. Neem weer het 
voorbeeld van straks. Wanneer gij een feest aanricht tot 
gedachtenis van uw zoon, die afwezig is, zult gij toch 
geen vijanden van hem gaan uitnoodigen ? Onmogelijk. 
Ook geen onverschilligen, niet waar ? Zelfs, als deze 
binnen kwamen, zou uwe vreugde verstoord zijn. Ja, 
als het Avondmaal een genademiddel is, dan kan iedereen 
komen. Wanneer men bij het Avondmaal zegt: „Komt 
allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u 
rust geven;" als men het Avondmaal gebruikt, opdat daar
door de zonden zouden vergeven worden, ja, dan moeten 
allen er komen. Maar dan is het ook niet meer de in
stelling des Heeren, dan is het een Evangelieprediking 
geworden. Is het evenwel een gedachtenismaal, dan be-
hooren ook alleen de vrienden des Heeren daar te komen. 
Dit is niet moeielijk te verstaan; een kind kan het 
best begrijpen. Die geen vriend van Jezus is, kan niet 
tot zijne gedachtenis aan zijn maaltijd komen. Wie niet 
verlost is, kan geen feest vieren. Laat ons daar wel aan 
denken. De vorige maal, bij het feest der verlossing, 
hebben wij hierover reeds gesproken. Maar nog eenmaal 
wensch ik er uwe aandacht op te vestigen. O, als gij nog 
niet tot Jezus zijt gegaan met uwe zonden, zit dan toch 
niet aan den disch des Heeren, waar dan ook, aan! Het 
is een groote zonde, die door zoo vele duizenden Naam-
Christenen bedreven wordt, die ook door zoo velen onzer 
begaan is, en waarvoor wij God schuld hebben moeten 
belijden. Neen! gaat dan liever tot Jezus om behouden te 
worden; bedenkt, dat de deur nog niet gesloten is, dat het 
bruiloftsmaal nog niet gevierd is, en nog altijd de woor
den weerklinken: „Die wil, neme het water des levens 
om niet!" 
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Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. *> 

De dienst, dien de profeten Elia en Elisa te vervullen 
hadden, geschiedde in den tijd, dat het huis van Achab 
over Israël regeerde, en waarin het verderf der tien 
stammen het toppunt bereikt had. Het getuigenis des Hee
ren omtrent dien tijd luidt: „En Achab, de zoon van Omri, 
deed wat kwaad was in de oogen des Heeren, meer dan 
allen die voor hem geweest waren." (1 Kon. XVI : 30.) 

In die dagen bouwde Hiel, de Betheliet, Jericho weder 
op, waardoor hij den arm des Heeren trotseerde. Uit deze 
daad, die een beleediging was van de waarheid en van 
de macht des Heeren, trad de vermetelheid desongeloofs 
aan het licht; want het is, alsof hij zeggen wilde: „Waar 
is de God des oordeels?" (Mal. 11:17.) Want Achabs 
dagen waren dagen, waarin de mensch het onderstond 
God te trotseeren en te verzoeken. 

Onmiddellijk na deze daad van Hiel, werd Elia geroe
pen (1 Kon. X V I : 34; X V I I : 1.) en wij zien bij hem 
een roeping Gods en een werkzaamheid des Geestes, on
afhankelijk van alles. Elia is geheel en al in de hand des 
Heeren. Hij behoort niet tot het priesterlijk geslacht. Hij 
bezoekt nooit den tempel des Heeren. Om Gods wil te 
vernemen, bedient hij zich nimmer van de voor dit doel 
bestemde middelen; ook wandelt hij niet volgens de in
stellingen en regels, zooals die aan Israël gegeven waren. 
Het is de Heere, die hem aangrijpt en vervult met een 
licht en een kracht, die onmiddellijk uit Hem voortvloeien, 
zonder dat Hij zich bedient van een der kanalen, die 
door Hem zijn voorgeschreven. 

Zoo was het ook met Elisa. Hij was onafhankelijk van 
alles. De hand des Heeren gebruikt, en de Geest Gods 

*) Deze beschouwing over het leven van den profeet Elisa is van den 
schrijver van: „De heerlijkheid onzes Heeren Jezus Christus in zijne 
menschheid." 
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vervult hem, zonder dat zulks geschiedt in verbinding 
met den tempel of het priesterschap. 

Hieruit kunnen wij een gewichtige leering trekken, 
welke wij in de Schrift veelvuldig aantreffen; namelijk: 
dat, wanneer de mensch alles wat God hem toevertrouwde, 
verdorven en r echt vaar diglijk iedere aanspraak daarop 
verloren heeft, (gelijk zulks bij Achab en in zijne dagen 
het geval was,) dit voor den Heere aanleiding is , om de 
hulpbronnen, die te zijner beschikking staan, aan het licht 
te brengen. Wat voor den mensch een woestijn was, dat 
was voor Christus een voorraadschuur. (Matth. XIV: 15—21.) 

Hoewel nu de roeping van de beide profeten hetzelfde 
kenmerk draagt, en wij dezelfde leering daarin vinden 
kunnen, (wat in zeker opzicht bij de roeping van alle 
profeten waar is,) zoo is toch hun dienst in de bijzonder
heden geheel verschillend. Getuigen tegen het kwaad en 
een lijden, dat daarvan het gevolg is, is het kenmerk van 
Elia's geschiedenis; terwijl bij Elisa zich macht openbaart 
en genade, en de toepassing van die macht ten behoeve van 
anderen. Bij den Heere Jezus, van Wien deze mannen 
een afschaduwing zijn, vindt men beiden vereenigd. Aan 
den eenen kant zien wij Hem als den lijdenden, verdre
venen, vervolgden Getuige —• de wereld haatte Hem, om
dat Hij getuigde, dat hare werken boos waren; doch aan 
den anderen kant aanschouwen wij Hem als den machtigen, 
genadigen, hulpvaardigen Vriend — allen, die in kommer 
en ellende waren, ontvingen van Hem genezing en zegen. 

Doch er wordt ons nog meer in de geschiedenis dier 
twee profeten te aanschouwen gegeven. De kommer, dien 
Elia hier beneden ondervinden moest, zijne verwerping 
door de wereld, eindigde hierin, dat hij opgenomen werd 
in den hemel. De macht daarentegen, waarover Elisa te 
beschikken had, dreef hem in tegen alles, wat hem had 
kunnen weerstaan, en hield hem in het voortdurend genot 
van de eer en de vreugde, die hem te beurt viel over 
zijne overwinningen hier op aarde. Daarmede worden dan 
de hemelsche en de aardsche dingen afgebeeld, welke den 
Heere Jezus Christus, als Zoon van God en als Koning 
van Israël, betreffen. 
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Waar ik thans overga tot de beschouwing van de ge
schiedenis van Elisa, zooals ons die beschreven wordt in 
2 Kon. II—XIII, wensch ik kortelijk stil te staan bij de 
belangrijke bijzonderheden. 

1. De mantel van Elia. 
(2 Kon. I I : 1—14.) 

De hierboven aangehaalde verzen maken het eerste deel 
uit van het onderwerp, dat wij wensch en te behandelen. 

Elia had reeds vroeger Elisa uitgenoodigd met hem de 
bediening te aanvaarden, (1 Kon. XIX.) toen hij op hem 
toetrad en zijn mantel over hem wierp. Toen was Elisa 
echter nog niet geheel toebereid om aan deze roeping 
gehoor te geven. Hij gebruikte zijn vader en zijne moeder 
als voorwendsel. „Dat ik toch mijnen vader en mijne 
moeder kusse, daarna zal ik u navolgen." 

Daarop had Elia hem terstond zijnen mantel weer af
genomen en zijne opvordering herroepen met de woorden: 
„G-a, keer weder: want wat heb ik u gedaan ?" *) 

Deze woorden zijn opmerkelijk; want hoewel wij zien, 
dat Elisa voor een oogenblik Elia diende, (1 Kon. XIX: 
2 1 , verg. 2 Kon. I I I : 11.) zoo vinden wij hem toch niet 
meer openlijk in diens gemeenschap tot op het oogenblik, 
dat zijn heer van hem zou weggenomen worden. En met 
welk doel wordt hij hier met hem gezien? Eenvoudig om 
den toets te doorstaan, of hij werkelijk geschikt is om 
in het bezit te komen van den mantel. 

Elia kon zijn mantel achterlaten. In den hemel, wer-
waarts hij zich begaf, behoefde hij dien niet meer. Zoodra 
hij den vurigen wagen bestegen had, en door de engelen 
hemelwaarts gedragen werd, (Hebr. 1 : 7.) kon en moest 
hij zich ontdoen van zijne kleederen. De mantel was hem 
gegeven als werktuig tot kracht voor den dienst hierbe-
neden. Is evenwel de dienst ten einde, dan legt de dienst
knecht den mantel af, evenals de zondaar bij zijne bekee-

*) In Luk. IX : 62 schijnt de Heer op deze gebeurtenis te zinspelen. 
Elisa had zijne hand aan den ploeg geslagen, maar het had al den schijn, 
alsof hij zag naar hetgeen achter was. (1 Kon. XIX: 19, 20.) 
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ring, wanneer de oude toestand voorbij is, zijne kleederen 
afwerpen kan. (Mark. X : 50.) „Want wij kennen ten deele, 
en wij profeteeren ten deele; doch wanneer het volmaakte 
zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten deele is, te niet 
gedaan worden." 

Elia kon derhalve zijn mantel ontberen; maar was 
Elisa toebereid om dien in bezit te nemen? Dat was de 
vraag. Hiervan werd nu de proef genomen, en dat wel 
door tweeërlei werktuigen: Elia zelf en de zonen der pro
feten. Beiden werden door God gebruikt, om te beproeven, 
of de mantel van Elia werkelijk door Elisa op het hoogst 
werd gewaardeerd, of inderdaad in hem de geest woonde 
van een waren Leviet, die in staat was van zijn vader en 
moeder te getuigen: „Ik zie hem niet." (Deut. XXXIII: 8,9.) 

Dat was de ernstige vraag, waarop het bij deze proef
neming aankwam. De Heer onderzocht, hoeveel de heer
lijkheid voor Elisa gold; Hij overtuigde zich, hoeveel 
gewicht de vreugde en de eer om in te gaan in den geest 
ën in de dienst van Elia, in de weegschaal van Elisa's 
genegenheid had. En Elisa doorstond de proef. Allen ver
zoekingen legt hij het zwijgen op; hij verklaart openlijk, 
dat hij verlangt naar den mantel, ja naar twee deelen 
van den geest van Elia. Hij wendt zijn oog af van elk 
ander voorwerp; slechts niet van de heerlijkheid. Hij 
wil niet meer naar zijn vader en zijne moeder, die hij 
heeft achtergelaten, terug om ze te kussen, maar hij hangt 
Elia aan, zijn vader in het geloof, en zijn geestverwant; 
deze is het en deze alleen, tot wien hij opziet, en in 
wiens voetstappen hij treedt. „Mijn vader, mijn vader!" 
zoo riep hij uit, toen Elia ten hemel voer, „Wagen 
Israëls en zijne ruiteren!" 

Dat was genoeg. In den beginne, gelijk wij gezien 
hebben, was zijn recht op den mantel ietwat twijfelach
tig; thans evenwel kan hij er ten volle aanspraak op 
maken. Nu is hij een ware Leviet. Hij kent niemand 
naar het vleesch; en zoo behoort de mantel hem. 

Daarin ligt een gewichtige les voor ons; want wij weten 
zelf het beste, hoe weinig onze harten den mantel waar-



96 

deeren, hoe gering wij de eer schatten, Jezus te dienen, 
of hoe weinig het voor ons geldt, deel te mogen nemen 
aan zijne toekomstige heerlijkheid. Het ging er hier niet 
om, te onderzoeken of de profeet recht had op God of op 
zijn heil. Met in het minst twijfelde Elia er aan, ofElisa 
wel het eigendom des Heeren was. Neen, hier werd de 
proef genomen, hoe hoog hij de heerlijkheid waardeerde. 
En dat is eigenlijk ook de eenige vraag, waarop het bij 
ons aankomt. Wij moeten onszelven beproeven, of wij 
wandelen waardiglijk der heerlijkheid des Heeren, of het ons 
der moeite waard toeschijnt, daaraan deel te zullen nemen. 
Wél ons, wanneer wij, evenals Elisa, door de tucht er toe 
worden gebracht, naar de heerlijkheid te verlangen. Wél 
ons, wanneer de natuur onderdrukt wordt, en wij, als zij 
ons toeroept: „Ga terug, om uwen vader en uwe moeder 
te kussen!" liever het oor leenen aan de stem van den 
mantel, die ons aanspoort, voorwaarts te ijlen, den profeet 
Gods achterna! 

Het is echter verootmoedigend te weten, dat het hari, 
zoo het aan zichzelf overgelaten is, en niet staat onder 
de leiding des Geestes, zich noch om God noch om zijne 
heerlijkheid bekommert. Eens verkocht het Hem voor 
een kooksel linze, een andermaal voor een kudde zwijnen, 
en de derde keer voor dertig zilverlingen. O, mochten wij 
de genade deelachtig worden, dat deel op prijs te stellen, 
wat wij eens met U, hooggeprezen Heiland, zullen bezitten! 
Mochten onze zielen kracht erlangen, met begeerte uit te 
zien naar een plaats met U in den hemelschen wagen, die 
ons scheidt van de aarde en van alle aardsche beslomme
ringen, en ons opwaarts voert in U, met U en door TJ 
naar de hoogte, waar heerlijkheid en zaligheid ons wachten! 
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De verkondiging van den dood des Heeren 
en 

de eenheid der geloovigen. 
(1 Kor. X I : 26; 1 Kor. X : 14—22.) 

Nadat wij de instelling van het Avondmaal hebben 
behandeld, hebben wij achtereenvolgens het Avondmaal 
beschouwd als het feest onzer verlossing en als de maaltijd 
ter gedachtenis des Heeren. De laatste maal hebben wij 
de woorden, welke de verheerlijkte Heer tot Paulus ge
sproken heeft, gelezen en overdacht. Aan het einde van 
de mededeeling omtrent de openbaring, die Paulus van 
den Heere Jezus ontvangen had, vernemen wij iets van 
groot belang, waarbij wij wel onze aandacht mogen bepalen. 

In 1 Kor. XI vs. 26 lezen wij namelijk: „ Want zoo 
dikwijls gij dit brood eet, en den drinkbeker drinkt, ver
kondigt gij den dood des Heeren, totdat hij komt.'''' De 
vorige maal heb ik deze woorden niet besproken. Misschien 
heeft menigeen zich daarover verwonderd. Nu, ik heb dit 
dan ook met opzet gedaan, om daardoor des te duidelijker 
te doen uitkomen, dat deze woorden geen woorden van 
den Heer Jezus, maar van Paulus zijn. Dikwijls denkt 
men, dat deze woorden door den Heer Jezus zijn uitge
sproken, want vaak hoort men in de gebeden bij het 
Avondmaal de woorden: „zoo verkondigt gij den dood des 
Heeren, totdat hij komt", aanhalen als woorden van onzen 
Heiland. "Wanneer wij evenwel deze woorden goed lezen 
en overdenken, dan wordt het ons duidelijk, dat zij niet 
door den Heer gesproken zijn, maar door den Apostel 
worden toegevoegd aan de mededeeling omtrent de instel
ling van het Avondmaal, hem door den verheerlijkten 
Heer medegedeeld. Het is goed hierop te letten, want de 
Heer wil, dat wij ons juist uitdrukken. Natuurlijk zijn de 
woorden volstrekt niet van minder gewicht, nu Paulus ze 
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gesproken heeft, dan wanneer zij van den Heer zelven 
zouden zijn, want alle Schrift is van God ingegeven; maar 
toch is het van belang te weten, dat de Heer Jezus ze 
niet heeft uitgesproken. Uit de woorden zelve is dit dui
delijk. De Heer kan niet gezegd hebben: „zooverkondigt 
gij den dood des Heeren, totdat hij komt." Hij zou zich 
heel anders hebben moeten uitdrukken. Maar als woorden 
van Paulus hebben zij een hoogst belangrijke beteekenis, 
daar zij ons de gedachte van den Apostel, die door den 
Heiligen Geest geleid werd, over de beteekenis van het 
Avondmaal mededeelen. 

„Zoo dikwijls gij dit brood eet, en den drinkbeker 
drinkt, verkondigt gij den dood des Heeren." Over het 
„zoo dikwijls" zal ik nu niet spreken; ik wensch thans 
stil te staan bij de laatste woorden, welke ons zeggen, dat 
wij aan het Avondmaal den dood des Heeren verkondigen. 
Wij lezen in onzen tekst, dat wij door het breken van 
het brood en het ledigen van den beker den dood des 
Heeren verkondigen. Letten wij wel op, dat er uitdruk
kelijk staat: „zoo dikwijls gij dit brood eet en den drink
beker drinkt, verkondigt gij den dood des Heeren." Alzoo 
verkondigen wij den dood des Heeren niet door onze ge
beden en dankzeggingen, ook niet door de liederen, die 
wij zingen, en evenmin door hetgeen aan de tafel des 
Heeren wordt gesproken, maar wij verkondigen den dood 
des Heeren door het eten van het brood en het drinken 
van den drinkbeker. Allen doen dit; niet alleen zij, die 
voorgaan, ook niet de broeders alleen, maar allen, die 
aanzitten, ook de zusters. Dit is van groot belang. "Wan
neer wij te zamen komen om het Avondmaal te vieren, 
dan zitten wij daar niet aan zonder iets te doen, wel 
neen, wij doen daar, al wordt er ook geen woord gespro
ken, het belangrijkste wat er gedaan kan worden: Wij 
verkondigen den dood des Heeren. Wij proclameeren voor 
aller oor, in 't aanschijn van den vijand: „De dood van 
onzen Heer en Heiland is de grond van ons heil, van 
ons geluk, van onzen vrede, van de zaligheid, die ons 
wacht. Dat kruis, 'twelk voor de Joden een ergernis en 
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voor de Grieken een dwaasheid is , waarmede de wereld 
den spot drijft, is voor ons de kracht en de wijsheid 
Gods, Door het bloed van Gods Zoon is ons vergeving 
geworden. Door het sterven van Christus is ons het leven 
geschonken." 

De dood des Heeren is het belangrijkste, wat er voor 
ons bestaat. Zonder dien dood zou er geen heil, geen 
zaligheid mogelijk zijn; zonder dien dood gingen wij voor 
eeuwig verloren. En aan het Avondmaal gezeten, verkon
digen wij door het breken van het brood en het drinken 
van den drinkbeker den dood des Heeren. Want het 
brood stelt voor, het voor ons in den dood overgegeven 
lichaam van Christus. En de drinkbeker stelt voor het 
voor ons gestorte bloed van Christus. Beide herinneren 
ons derhalve aan den gestorven Jezus. Hij, die zich voor 
ons overgaf in den dood, wordt ons door het brood en den 
drinkbeker zinnebeeldig voorgesteld, en door van dat brood 
te eten en uit dien drinkbeker te drinken, verkondigen 
wij dus aan de gansche wereld, dat de dood van Christus 
ons allen heil en zaligheid heeft aangebracht. 

Hebben wij dit goed begrepen, dan krijgt het Avond
maal een nog belangrijker beteekenis voor ons. J a , het 
Avondmaal is het feest onzer verlossing; het is een maaltijd 
ter gedachtenis van den Heer; maar het is ook een 
proclamatie, wij verklaren tegenover de gansche wereld, 
dat de dood van Christus, welke hunne ergernis en spot
lust opwekt, ons het leven heeft aangebracht, en wij ons 
in dien dood verblijden met ons gansche hart. 

„Zoo dikwijls gij dit brood eet en den drinkbeker drinkt, 
verkondigt gij den dood des Heeren." Wij moeten wel 
bedenken, dat dit geen vermaning is, alsof het mogelijk 
ware, aan het Avondmaal deel te nemen en dan den dood 
des Heeren niet te verkondigen. Als iemand van de tafel 
des Heeren weg blijft, dan moet hij vermaand worden; 
maar alwie aan het Avondmaal aanzit, behoeft niet ver
maand te worden om de eenvoudige reden, dat hij eet 
van het brood en drinkt uit den drinkbeker; en al wie 
van het brood eet en uit den drinkbeker drinkt, verkon-
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digt daardoor den dood des Heeren. „Zoo dikwijls gij dit 
brood eet en den drinkbeker drinkt, verkondigt gij den 
dood des Heeren, totdat hij komt," zegt de Apostel. 

Dat is heerlijk! Er moge gebeuren, wat er gebeurt, dit 
ééne blijft: het Avondmaal des Heeren. Vele stormen 
zijn over de gemeente heengegaan, het prachtige gebouw 
is een puinhoop geworden. Veel ellende en zonde is in 
de gemeente binnengeslopen. Vele treurige dingen hebben 
er in haar midden plaats gevonden. Hare schoonheid en 
heerlijkheid is verdwenen. Ontzaglijk veel is er verloren. 
De eerste tijden zijn voorbij en komen niet meer terug. 
Maar dit ééne is door alle eeuwen heen gebleven: Het 
Avondmaal des Heeren. „Zoo dikwijls gij dit brood eet, 
en den drinkbeker drinkt, verkondigt gij den dood des 
Heeren, totdat hij komt." Alzoo, wat er ook gebeure, 
welke stormen er nog zullen komen, en hoe groot het 
verval der gemeente ook wezen moge, totdat Jezus komt, 
blijft dit verkondigen van den dood des Heeren bestaan. 
Welk een onuitsprekelijke genade! Hoe trouw heeft de 
Heer voor de Zijnen gezorgd. Waar twee of drie in zijnen 
naam vergaderd zijn, daar is Hij in het midden van hen 
met zijn gezag en met zijnen zegen. Totdat Jezus komt, 
is zijne tafel het vereenigingspunt voor de Zijnen, en is 
het Avondmaal het getuigenis van zijne eeuwige liefde, 
in de overgave van Zichzelven in den dood des kruises 
tot verzoening uwer zonden uitgedrukt. Als de Heer ge
komen is en wij ten hemel varen, dan houdt het ver
kondigen van zijnen dood hier op aarde natuurlijk op. 
De zinnebeelden maken plaats voor de werkelijkheid. 
Brood en drinkbeker, als de symbolen van Jezus' lijden 
en sterven, verdwijnen. Maar de levende Heer staat als 
het Lam voor onze zonden geslacht in het midden des 
troons. Wij zien Hem van aangezicht tot aangezicht met 
de teekenen van zijn lijden en sterven in zijn heerlijk 
lichaam. En tot in eeuwigheid zingen wij het nieuwe lied 
ter eere van het Lam, dat geslacht is. 

Hieraan sluit zich vanzelf aan wat wij lezen in 1 Kor. X : 
16—18,- want als wij door het eten van het brood en 
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het drinken van den drinkbeker den dood des Heeren 
verkondigen, dan spreekt het vanzelf, dat wij daardoor 
ook verklaren, dat wij gemeenschap hebben aan het 
lichaam en bloed des Heeren. 

Lezen wij de woorden van den Apostel in 1 Kor. X 
in het verband, waarin zij voorkomen, opdat wij er de 
beteekenis van leeren verstaan. 

„Daarom, mijne geliefden ! vliedt de afgodendienst. Ik 
spreek als tot verstandigen; beoordeelt gij hetgeen ik zeg. 
De drinkbeker der dankzegging, dien wij zegenen, is die 
niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, 
dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams 
van Christus? Want wij, de velen, zijn één brood, één 
lichaam; want wij allen zijn ééns broods deelachtig. Ziet 
op Israël naar het vleesch! Hebben niet zij, die de offers 
eten, gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? dat 
een afgodenoffer iets is? Of dat een afgod iets is? Neen, 
maar dat hetgeen de volken offeren, zij aan de duivelen 
offeren, en niet aan God; en ik wil niet, dat gij met de 
duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des 
Heeren niet drinken en den drinkbeker der duivelen; 
gij kunt niet deelhebben aan de tafel des Heeren en aan 
de tafel der duivelen. Zullen wij den Heer tot jaloersch-
heid verwekken? Zijn wij sterker dan Hij?" 

In Korinthe waren vele verkeerde toestanden en prak
tijken, o. a. ook, dat sommige broeders naar den afgods
tempel gingen om aan de feesten aldaar deel te nemen. 
Wij zullen misschien zeggen: „Hoe was dit mogelijk!" 
Maar als wij dit uitroepen, dan mogen wij ons wel eens 
afvragen, of wij, die in een heel andere en in een vrij 
wat betere positie verkeeren, en die zooveel meer licht 
hebben, en niet in zulk een ellendige omgeving verkee
ren, niet vele dingen najagen en doen, die met de tafel 
des Heeren in 't geheel niet in overeenstemming zijn! En 
als wij dan op zulk een vraag „ja" moeten zeggen, dan 
mogen wij onzen toon wel wat lager stemmen! 

Er waren in Korinthe broeders, die in den afgodstem
pel gingen om aan de feesten deel te nemen. Deze re-
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deneerden aldus: een afgod is immers niets; wat heeft 
dus een feest voor een afgod te beteekenen ? Immers niets! 
Afgodenoffer is dus ook niets. Welnu, dan is immers het 
vleesch, dat daar gegeten wordt, aan elk ander vleesch 
gelijk, en dan kunnen wij dus gerust daarheen gaan om 
het te eten." — Het eerste is volkomen waar, zegt Paulus, 
maar bedenkt wel, dat wat de volken offeren, zij dat aan 
de duivelen offeren, en niet aan God. Die afgoden zijn in 
den grond der zaak duivelen. De menschen wisten dit 
niet, maar toch was het zoo. Derhalve was een afgoden-
feest een feest voor den duivel; en wie afgodenoffer at, 
had gemeenschap met de duivelen. „En ik wil niet, dat 
gij met de duivelen gemeenschap hebt," zoo eindigt de 
Apostel. „Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drin
ken en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deel
hebben aan de tafel des Heeren en aan de tafel der 
duivelen." 

In dit verband nu zijn de woorden in vs. 15 en 16 
hoogst merkwaardig. „Ik spreek tot verstandigen; beoor
deelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, 
dien wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds 
van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet de 
gemeenschap des lichaams van Christus?" Die aan den 
afgodsmaaltijd aanzat, stelde zich in gemeenschap met een 
afgod, en had — al was dit ook zijn bedoeling niet — 
gemeenschap met den duivel. Welnu, zoo verklaart ook 
hij, die het brood breekt, daardoor gemeenschap te heb
ben aan het lichaam van Christus; en wie van den drink
beker drinkt, verklaart daardoor gemeenschap te hebben 
aan het bloed van Christus. Voor Gods heilig aangezicht, 
voor de mede aanzittenden, voor de heele wereld verklaar 
ik, die aan de tafel des Heeren aanzit, door het eten van het 
brood en het drinken van den drinkbeker, dat Jezus Chris
tus voor mij gestorven is en dat ik gemeenschap heb aan 
zijn overgegeven lichaam en zijn vergoten bloed. 

Welk een gewichtige verklaring leg ik dus daar af! 
Aan de tafel des Heeren staat mij klaar en duidelijk voor 
oogen, wat mijn Heiland voor mij gedaan heeft, hoe Hij 
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zich voor mij heeft overgegeven en zijn bloed voor mij 
heeft gestort, en daar leg ik de gewichtige en over mijn 
eeuwig lot beslissende verklaring af, dat ik aan wat Hij 
deed op het kruis deelheb, en daardoor van al mijne 
zonden verlost en het eeuwige leven deelachtig geworden 
ben. Als wij dit recht verstaan, en het eiken eersten dag 
der week aan de tafel des Heeren verwezenlijken, dan 
zullen wij eiken keer een nieuwe vreugde genieten, en 
komt telkens de gewaarwording terug, welke wij hadden, 
toen wij voor het eerst Hem leerden kennen en vrede 
vonden voor onze ziel. Het is den Heer er om te doen 
ons dit genot te doen smaken en ons deze vreugde te 
bereiden, opdat wij, van de wereld en van al wat tot de 
wereld behoort gescheiden, Hem zouden dienen in waar
heid en oprechtheid des harten. 

Bij de heerlijke woorden van vs. 16 voegt de Apostel 
de belangrijke woorden, welke wij in vers 17 lezen, 
en waarover ik thans nog spreken wil. „Want wij, de 
velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen zijn 
ééns broods deelachtig.'1'' Ziedaar een nieuwe zaak, die het 
Avondmaal des Heeren voorstelt. Wij hebben drie din
gen opgemerkt: 

1°. het Avondmaal is het feest onzer verlossing; 
2°. het Avondmaal is de maaltijd ter gedachtenis des 

Heeren; 
3°. het Avondmaal is de verkondiging van den dood 

des Heeren. 
En nu ten vierde zien wij, dat het Avondmaal ook is 

een openbaring, een aan het licht stellen, een verkondi
ging, zoo men wil, van 

de eenheid der geloovigen. 

Ook dit is hoogst belangrijk. "Wij lezen in 1 Kor. X I I : 
«Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, 
en al de leden des lichaams, hoewel vele, één lichaam zijn, 
zoo ook Christus. "Want wij zijn allen door éénen Geest 
tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, het
zij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn tot éénen Geest 
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gedrenkt." Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, 
bestond de gemeente nog niet. Hijzelf heeft gezegd: „Op 
deze rots zal ik mijne gemeente bouwen." De gemeente 
bestond dus nog niet. Wel was het fondament gelegd — 
Hij, de Christus, de Zoon des levenden Gods was het 
fondament — maar het huis stond nog niet, ja met bouwen 
moest nog worden begonnen. Derhalve moeten wij de ge
meente niet zoeken in het Oude Testament. Ook bestond 
zij niet tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Dit kon ook 
niet, aangezien een zondig mensch met den heiligen Zoon 
van God niet kan vereenigd zijn. Toen de Heer op aarde 
vertoefde, had Hij wel dienstknechten en zelfs vrienden, 
maar geen broeders. Hij en de zijnen behoorden niet tot 
ééne familie. Jezus zelf heeft dit gezegd in de merkwaar
dige woorden: „ Indien het tarwegraan in de aarde niet 
valt en sterft, zoo blijft het alleen." Hij moest eerst lijden 
en sterven, en door zijn dood een volkomen verzoening 
met God en de vergeving der zonden teweegbrengen, zou 
het mogelijk zijn eenig mensch met Hem te vereenigen. 
Toen Hij evenwel door zijn sterven de zonde had te niet 
gedaan en de Zijnen had verlost, stond Hij op uit de 
dooden, en vereenigde in die opstanding al de geloovigen 
met Hem, zoodat zij voortaan ééne familie vormden. Tot 
Maria Magdalena zeide de Heer: „Ga heen en zeg tot 
mijne broeders; ik vaar op tot mijnen Vader en uwen 
Vader en tot mijnen God en uwen God." De opstandings-
dag van Christus is dus de geboortedag der gemeente. 

Maar de Heer voer ten hemel, om in het huis des Va
ders voor de Zijnen plaats te bereiden, en hun vandaar 
den Heiligen Geest te zenden als den anderen Trooster 
in zijne plaats. Zoolang die Geest nog niet was uitgestort, 
moesten de discipelen wachtende blijven te Jeruzalem, Op 
den Pinksterdag kwam de Heilige Geest, en werden allen 
die geloofden, te zamen vereenigd. Zij ontvingen allen één 
en denzelfden Geest, en werden door dien éénen Geest 
tot één lichaam gedoopt. En zoo is het voortgegaan. Na 
het geloof in Christus komt de Heilige Geest woning maken 
in den geloovige. Paulus zegt tot de geloovigen te Efeze: 
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„Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met 
den Heiligen Geest der belofte." Alle onderscheid is daar
door weggevallen. „Wij zijn allen door éénen Geest tot 
één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn tot éénen Geest 
gedrenkt." Joden en Grieken hadden geen gemeenschap 
met elkaar. Zij aten nooit te zamen; zij gingen niet bij 
elkaar in huis. De geschiedenis van Petrus te Joppe is 
daarvan een treffend bewijs. En slaven en vrijen waren 
evenzeer van elkaar gescheiden. Maar door éénen Geest 
gedoopt, zijn de geloovige Joden met de geloovige Grie
ken, en de geloovige vrijen met hunne geloovige sla
ven één geworden, leden van ééne familie, leden van één 
lichaam. Gelijk ons hoofd met het lichaam vereenigd is 
en alle leden des lichaams onderling verbonden zijn, zoo 
zijn allen, die gelooven, met Christus vereenigd en te 
zamen verbonden. 

Welnu, van deze heerlijke waarheid is het Avondmaal 
de uitdrukking. Het is daarom wel hoogst belangrijk aan 
het Avondmaal aan te zitten. Allen zitten daar aan als 
leden van één lichaam. Allen, laat ons dit wèl indenken. 
Wij zijn zoo gewoon dit te lezen, en verzuimen dan er 
over na te denken, wat dit wel beteekent. De Joden, die 
bij een Griek nooit in huis kwamen, die niet met hem 
mochten of wilden eten, kwamen nu samen. De slaaf en 
de vrije zaten naast elkander! Wij kunnen het ons moeie-
lijk voorstellen, wat dit moet geweest zijn, omdat wij er 
van jongs af aan gewoon zjjn; maar wanneer wij er aan den
ken, hoe het b.v. thans in Afrika en Amerika is, dan 
zullen wij het beter begrijpen. Met een Kaffer zit niemand 
aan ééne tafel aan. Met Negers wil niemand verkeeren. 
Maar naar Gods Woord en wil moeten zij samen aan de 
tafel des Heeren aanzitten! Wel hebben de meeste kerk
gemeenschappen afzonderlijke kerken voor de Kaffers en de 
Negers ingericht; maar dit is geheel tegen Gods Woord. 

Wij kunnen ons dus voorstellen, wat het voor een Jood 
moet geweest zijn om bij een Griek in huis te komen 
e n met hem aan het Avondmaal aan te zitten. En het 



106 

heeft Paulus heel wat moeite gekost om deze waarheid 
ingang te verschaffen. In Christus één. Met in de maat
schappelijke verhoudingen natuurlijk. Dezelfde man schrijft 
hoofdstukken vol over de verhouding van den man tot 
zijne vrouw, van den heer tot zijn knecht, en vermaant 
hen ernstig hunne wederzijdsche plichten waar te nemen. 
Niet allen zijn in de maatschappij gelijk. Allesbehalve. 
Tegenwoordig willen velen dit beweren, maar de Schrift zegt 
zeer duidelijk, dat de maatschappelijke toestanden blijven, 
zooals zij zijn. In den brief aan Filémon vinden wij daar
van een schoone en duidelijke proeve. Wanneer er even
wel sprake is van do geestelijke voorrechten en verhoudin
gen, dan houdt elk onderscheid op. In den hemel ook. Daar 
zullen allen zijn gelijk de engelen. Wat is dat schoon! 

Het Avondmaal is dus de uitdrukking van de eenheid 
der geloovigen; de uitdrukking van de eenheid van Jezus' 
gemeente! „Want wij, de velen, zijn één brood, één 
lichaam; want wij allen zijn ééns broods deelachtig." 

Letten wij er op, dat er niet staat wij velen, maar 
wij, de velen. Paulus drukt zich dikwerf zoo uit. Het 
tweede gedeelte van Bom. V kunnen wij niet begrijpen, 
als wij dit onderscheid niet vatten. Het is niet velen 
tegenover weinigen, maar de velen, dat is het geheel van 
degenen die aanzitten. Wij de velen, dat zijn: allen die 
aanzitten, zijn één, zij zijn ééns broods deelachtig, en ver
klaren daardoor één lichaam te zijn. Daarom moet het 
brood, opdat deze waarheid goed zou worden voorgesteld, 
één geheel zijn. Van dat ééne brood nemen wij allen een 
stuk, en zoo openbaren wij, dat wij één lichaam zijn. 

Dit is schoon, niet waar? Het is zeker niet het voor
naamste en het heerlijkste, want Christus is de hoofdzaak. 
Het belangrijkste is daarom het feest onzer verlossing, 
de maaltijd ter gedachtenis van Jezus, de verkondiging 
van den dood des Heeren. Maar daarnevens is het heerlijk 
en belangrijk, dat wij allen één in Christus zijn, en dat 
wij die eenheid uitdrukken door hetgeen wij doen. Er 
ligt één brood op tafel, alzoo is er één lichaam. Ieder 
onzer neemt daarvan een gedeelte, en zoo doende ver-
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klaren wij, dat wij te zamen één geheel uitmaken, één 
lichaam vormen. 

Opdat wij ons geen valache begrippen over de Avond
maalsviering vormen, moeten wij drie dingen wel in het 
oog houden. 

1°. Alleen ware geloovigen, alleen zij, die door éénen 
Geest tot één lichaam zijn gedoopt, mogen aan het Avond
maal worden toegelaten. Hoe zouden wij getuigenis kunnen 
geven van onze eenheid, indien er tegenwoordig zijn, die 
niet in den Heer gelooven ? Men zegt wel: wij hebben 
alleen aan onszelven te denken en zijn voor de anderen 
niet verantwoordelijk; maar dit is alleen dan waar, wan
neer geen andere dan ware geloovigen worden toegelaten. 
Door het breken van het brood met allen, die aanzitten, 
verklaart men voor God en mensehen, dat men met alle 
aanzittenden één lichaam vormt; en dit is een leugen, 
als ongeloovigen of onbekeerden worden toegelaten. 

2°. Wanneer wij aan de tafel des Heeren aanzitten 
met ware geloovigen; en dit doen wij, indien er niemand 
wordt toegelaten dan degenen, van wie wij naar het woord 
des Heeren overtuigd zijn, dat zij kinderen Gods ge
worden zijn door het geloof in Christus; dan mogen wij 
niet zeggen of denken: zou deze of gene wel bekeerd zijn? 
Doen wij dit, dan werpen wij het beginsel, waarvan wij 
uitgaan, omver. Voorzeker is het mogelijk, dat wij ons 
in dezen of genen vergissen, zelfs in den tijd der Apos
telen is dit geschied; maar dit doet aan het beginsel 
niets af, en wordt alleen dan openbaar als zij om hun 
ongeloof uit ons midden uitgaan. Johannes zegt: „Zij 
zijn van ons uitgegaan, want zij waren niet van ons." 
Zoolang dit evenwel niet het geval is, en het derhalve 
niet openbaar geworden is, dat wij ons vergisten, zitten 
allen, die tot de tafel des Heeren zijn toegelaten, als 
kinderen Gods daar aan en worden als zoodanig door ons 
erkend. Wij moeten dit bij de toelating goed onderzoeken 
en ernstig overwegen. De Apostel zegt ons, dat wij de ge
daante der godzaligheid van het wezen moeten onder
scheiden. Maar wanneer wij onder de leiding des Heiligen 
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Geestes iemand als een kind van God in de gemeenschap 
der heiligen opgenomen en aan de tafel des Heeren toe
gelaten hebben, dan mogen wij de gedachte, of deze oi 
gene wel bekeerd zou zijn, geen plaats geven in ons hart. 
Integendeel, wij kunnen dan met een vrij geweten aan 
ieder, die ons vraagt, of wij overtuigd zijn, dat alle aan-
zittenden kinderen Gods zijn, ja antwoorden Wie dit 
niet gelooft, die kome niet, want die legt alsdan voor 
Gods aangezicht een valsche verklaring af, als hij betuigt 
door het eten van één brood met allen één lichaam te 
vormen. Het is van het uiterste gewicht, dat wij dit 
goed vatten, want er is niets nadeeliger en doodender 
voor de onderlinge gemeenschap dan dergelijke twijfelende 
gedachten en uitlatingen. Men berooft er zichzelven door 
van den zegen der gemeenschap; men zondigt tegen zijne 
broeders, en men onteert de tafel des Heeren. 

En 3° verklaren wij door het eten van het brood en 
het drinken van den drinkbeker, dat wij gemeenschap met 
elkander hebben. Allen, die aan een plaats aan het Avond
maal aanzitten, oefenen daar gemeenschap met elkander. 
Zij betuigen ieder voor zich gemeenschap te hebben aan 
het bloed van Christus; en zij verklaren gezamenlijk één 
lichaam te zijn. En gelijk dit aan de plaats, waar wij 
aanzitten, het geval is, zoo is zulks ook aan elke plaats, 
waar de heiligen te zamen komen. Er is maar één lichaam. 
Er is slechts ééne gemeente — de gemeente van Christus, 
van welke Hij het verheerlijkte Hoofd is. Op aarde zijn 
wij door tijd en plaats nog van elkaar gescheiden. Maar 
allen, die gelooven, zijn één, waar zij zich ook bevinden; 
en die aan de plaats mijner inwoning aan de tafel des 
Heeren vergaderd zijn, zijn één met allen, die aan welke 
plaats ter wereld ook, aan 's Heeren tafel zijn aangezeten. 
Vandaar dat, als men van de eene plaats naar een andere 
gaat, men zonder verder onderzoek wordt toegelaten, 
indien men een aanbevelingsbrief medebrengt van de 
broeders, met wie men gewoon is brood te breken. Dit 
is een heerlijke gedachte. Misschien zit men maar met 
enkelen aan, want de verdeeldheid en scheuring in de 
gemeente van Christus is zoo groot, doch men kan zich 
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verheugen in den geest vergaderd te zijn met een groote 
schare van heiligen over de aarde verspreid. Doch hieruit 
volgt dan ook vanzelf, dat wanneer iemand om de een 
of andere reden (omdat hij een geschil heeft, of omdat 
hij zich aan dezen of genen stoot) aan de plaats zijner 
inwoning het Avondmaal niét wil medevieren, hij dit ook 
aan een andere plaats niet kan doen. "Wie dus aan de 
ééne plaats het Avondmaal niet wil meevieren en naar 
een andere plaats reist om daar aan de broodbreking deel 
te nemen, bedrijft een groote zonde. Hij verklaart voor 
God en menschen één te zijn met allen die aanzitten, en 
hij weerspreekt zulks door zijn gedrag, en legt dus een 
leugenachtige verklaring af. Men moest dan veel liever 
thuis blijven, of beter nog: zich verootmoedigen, zich met 
zijn broeder verzoenen, en dan terugkeeren. 

Denken wij hierover ernstig na, geliefde broeders! Er 
wordt in dit opzicht dikwerf gezondigd. Overwegen wij 
de woorden: „Want wij, de velen, zijn één brood, één 
lichaam, want wij allen zijn ééns broods deelachtig." 
Helaas! de gemeente des Heeren op aarde is gescheurd 
en verdeeld; ook de kinderen Gods bevinden zich in 
allerlei partijen en secten ; aan een hereeniging valt niet 
te denken; de toestand der eerste gemeente keert niet 
terug. Heerlijk is het evenwel, dat wij, al is het dan ook 
maar met twee of drie, mogen te zamen komen in den 
naam des Heeren en dan het bewustzijn kunnen hebben, 
dat Hij in ons midden is. Als wij dan aan de tafel toe
laten alle kinderen Gods, die door Jezus worden toege
laten, dan verkondigen wij, voorzooveel ons betreft, de 
eenheid der gemeente. En dan kunnen wij, treurende 
over de verdeeldheid van thans, ons verheugen in de vol
maakte eenheid daarboven, zooals de Heer gezegd heeft: 
„Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: ik in hen, 
en Gij in mij; opdat zij volmaakt zijn in één; en opdat 
de wereld erkenne, dat Gij mij gezonden hebt, en hen 
liefgehad hebt, gelijk Gij mij liefgehad hebt." (Joh. 
XVII : 22, 23.) Als Jezus gekomen is om ons tot Zich te 
nemen en ons te brengen in het heerlijk Vaderhuis, dan 
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zullen niet alleen de teekenen van brood en wijn ver
dwijnen, maar ook de verdeeldheid en de scheuring, ja 
alle ellende en zonde; dan zullen wij allen zonder vlek 
of rimpel of iets dergelijks, heilig, onberispelijk en ver
heerlijkt voor het aangezicht des Heeren staan, en Hem 
met één lied, in volmaakte eensgezindheid, toebrengen de 
lof, de eer en de dankzegging. 

Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

3. De wateren van Jericho worden gezond gemaakt. 
(2 Kon. II : 15—22.) 

Er is een groot onderscheid in den toestand, waarin de 
geloovigen zich bevinden; zij zijn ten opzichte van hun 
geestelijk leven en van hunne kennis zeer van elkaar on
derscheiden. Lot stond niet op gelijke hoogte met Abraham, 
en evenmin de 7000 verborgenen met Elia. Toch waren 
allen uitverkorenen Gods, bij Hem bekend als degenen, 
die Hij zich had doen overblijven. Zoo staat het ook met 
betrekking tot Elisa en de kinderen der profeten. Terwijl 
wij den eerste, in weerwil van alle hinderpalen, zien jagen 
naar de hemelsche heerlijkheid, ontdekken wij bij de an
deren een gezindheid, die op bedroevende wijze beheerscht 
werd door de dingen dezer aarde. 

Deze profetenzonen waren evenals Mkodemus tragen 
van hart om te gelooven. Hunne gedachten verhieven zich 
niet boven de bergen en dalen der aarde. Zij hadden 
nooit een hemelschen wagen aanschouwd. Zij konden zich 
niet voorstellen, dat Elia ergens anders zijn kon, dan op 
de een of andere plaats hier beneden; daarom zochten zij 
hem hier. Gaarne had Elisa hen onverwijld op het ver
heven standpunt geplaatst, waarop hij zelf stond; maar 
zij moesten eerst door hunne eigen dwaasheden wijs worden. 

Maar al mogen zij zich nog zoo zwak en weinig ont
vankelijk betoonen, en al moge de kracht des Geestes 
zich ook in veel geringer mate bij hen openbaren dan 
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bij den profeet Gods, toch kan Elisa hen erkennen als 
zijne metgezellen, zoodat zij zijne tegenwoordigheid en 
den zegen, waarvan hij de drager is, genieten. 

De stad, waarin zij woonden, lag onder den vloek. 
(Jozua VI.) Elisa brengt haar genezing. „Geenerlei vloek 
zal er meer zijn," zoo luidt het woord van den profeet 
over Jericho; gelijk dit eenmaal het woord des Heeren 
zal zijn over zijn erfdeel. *) (Rom. VIII ; Openb. XXII.) 

Dit is vertroostend, hoewel tegelijkertijd verootmoedi
gend voor ons, die onze zwakheid kennende, ons eerder 
scharen met de kinderen der profeten om Jericho, dan dat 
wij met Elisa in de kracht des Heiligen Geestes door de 
Jordaan gaan. De gedachte, dat wij niet op ééne hoogte 
met den Profeet staan, moet ons verootmoedigen, terwijl 
het bewustzijn, dat de Heer, niettegenstaande dit alles, 
de onze is, ons overvloedig vermag te troosten. 

Ik wensch hier nog de opmerking aan toe te voegen, 
dat van het oogenblik af, waarop Elisa den mantel zijns 
heeren opnam, God alles was, wat hij bezat; maar dat 
hij ook ondervond, dat God genoeg was voor alles, wat 
hij behoefde. Hij voorzag echter niet in zijne eigene be
hoeften, evenmin als de Heer Jezus dit deed. Voor anderen 
maakte hij gebruik van de hulpbronnen en van de kracht, 
welke hem in God ten dienste stonden. Hij was rijk, maar 
niet om voor zichzelven daarvan gebruik te maken. Hij 
treedt de moeielijkheden, welke in de natuur haar oor
sprong hebben, te gemoet; zonder geld te hebben onder
steunt hij de armen; zonder proviandkamer spijzigt hij 
legers; wat den dood aanbrengt, maakt hij onschadelijk; 
zonder brood te hebben reikt hij spijze uit aan een me
nigte en verzamelt de overgeschoten brokken; zonder ge
neesmiddel heelt hij de kranken; zonder wapenen ofsol-

*) Het komt mij voor, dat wij uit hetgeen de Schrift ons mededeelt 
aangaande de geschiedenis van Jericho, kunnen opmaken, dat wij in deze 
stad een beeld zien van de gansche aarde. In den beginne werd de vloek 
uitgesproken over deze stad; (Jozua VI.) die vloek werd voltrokken; 
(1 Kon. XVI: 14.) eindelijk wordt zij gemaakt tot een gezonde plaats, die 
weer tot woonplaats dienen kan, en God en menschen verheugt. Zouden wij 
daarin niet een gelijkenis kannen vinden van de geschiedenis der aarde? 
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daten overwint hij de vijanden; gedurende een hongers
nood onderhoudt hij een geheel gezin; en, hoewel gestor
ven, deelt hij nog het leven mede. 

Dit alles spreekt ons van een Grootere dan Elisa, van 
Jezus Christus. Want Jezus had niets, en maakte toch 
velen rijk. Voor de noodlijdende menschheid stonden Hem 
al de krachten der natuur en der genade ten dienste. En 
bij zijn dienstknecht Elisa blinkt ons de glans van Zijn 
doen en handelen tegen. 

Correspondentie. 
16. E. R. B. te 's Hage. — De Zoon van God is hier be

neden gekomen om ons den Vader te verklaren. (Zie Joh. I : 
18.) Deze verklaring van den Vader is evenwel niet opeens 
in al de volheid geschied. In de drie Evangeliën spreekt de 
Heer gewoonlijk over den Vader, die in de hemelen is, of over 
den hemelschen Vader — Hij zegt ook meermalen mijn he-
melschen Vader — omdat Hij op aarde vertoefde en hier be
neden zijne discipelen rondom zich vergaderde. Toen Hij evenwel 
uit de dooden was opgestaan, en de Zijnen met zich had ver-
eenigd, zegt Hij: sik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader." 
Tn de Handelingen en de Brieven wordt daarom niet meer van 
den hemelschen Vader gesproken. De geloovigen zijn met Chris
tus vereenigd, met Hem gestorven, met Hem opgewekt, en met 
Hem gezet in den hemel. 

17. D. V. te Rietveld. — Hand. II : 38 is de eenige plaats, 
waar het woord sdoopen" met sin" verbonden is. Dit is zóó 
in het Grieksch. Hier staat het woordje »epi"; overal elders 
staat het woordje »eis", 'twelk ook in deze woorden voorkomt 
bij »tot (eis) vergeving van zonden." Wanneer Petrus tot de 
Joden, die in hun hart getroffen waren, zegt: •»Bekeert u, en 
een iegelijk van u worde gedoopt in den naam van Jezus Chris
tus tot vergeving van zonden", dan wil hij zeggen: een iege
lijk van u worde gedoopt op grond van den naam van Jezus 
Christus, zoodat de naam «Jezus Messias" als de inhoud van 
uw geloof datgene is, waarop de doop berust, opdat gij de ver
geving van zonden zoudt ontvangen, want in den naam van 
Jezus Christus wordt de vergeving van zonden gepredikt, en 
in den doop wordt daarvan de openlijke verklaring gegeven. 
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Het Avondmaal een werkelijke maaltijd. 
(1 Kor. XI : 20—34.) 

Zoowel uit de instelling van het Avondmaal door den 
Heer, als uit hetgeen ons door den Apostel Paulus over 
het Avondmaal wordt gezegd, is ons gebleken, dat het 
Avondmaal werkelijk een maaltijd is. De Heer zat met 
zijne discipelen aan den paaschmaaltijd aan, en stelde aan 
het einde daarvan het Avondmaal in, waardoor Hij het 
Avondmaal gegeven heeft in de plaats van het Pascha, 
en het heeft ingesteld als het feest onzer verlossing en 
als een feest tot zijne gedachtenis. De duivel heeft ge
tracht dit karakter aan het Avondmaal te ontnemen, en 
dit is hem, helaas! maar al te wel gelukt. In het grootste 
deel der christelijke kerk op aarde is er van een maaltijd 
geen spraak. De Roomsche en Grieksche, de Armenische 
en Koptische kerken hebben van het Avondmaal een offer 
gemaakt tot verzoening en vergeving der dagelijksehe 
zonden. Van een tafel, waaraan men aanzit, is bij hen 
geen spraak; een altaar, waar het misoffer wordt opge
dragen, is daarvoor in de plaats gekomen. De Hervorming 
heeft groote verandering gebracht in de beschouwing van 
het Avondmaal, en heeft de leer van een offer geheel 
veroordeeld, maar toch is het roomsche zuurdeeg niet geheel 
uitgezuiverd geworden. In het grootste gedeelte van de 
protestantsche kerken is het altaar behouden en is van 
een maaltijd schijn noch schaduw; alleen een klein getal 
is tot de oorspronkelijke instelling teruggekeerd, zonder 
nochtans geheel los te zijn van de roomsche dwaalbegrip-
pen. Zoolang men toch spreekt van een sacrament, van 
een genademiddel, van de ongeoorloofdheid met ongewijde 
handen het brood en den drinkbeker uit te reiken, heeft 
men den wortel der roomsche leer nog niet geoordeeld, 
en staat men in gevaar — zooals dan ook reeds meer
malen gebleken is — tot de roomsche praktijken terug 
te keeren. 

XLII 8 
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Het is daarom van zulk een groot gewicht goed in te 
zien, dat het Avondmaal als het feest onzer verlossing 
en als het gedachtenismaal van onzen Heer werkelijk een 
maaltijd is. Een bijzondere, eengeheel eenige maaltijd voor
zeker ! — maar toch een maaltijd. Wat Paulus tot do 
Korinthiërs zegt omtrent hun avondmaalvieren, is daar
van het duidelijk en treffend bewijs. 

Er waren in de gemeente te Korinthe vele verkeerde 
dingen ingeslopen. De eensgezindheid, welke onder ge-
loovigen behoort gevonden te worden, was niet meer aan
wezig. Partijschappen waren ontstaan. De een noemde 
zich een volgeling van Paulus, de ander van Apollos, een 
ander van Petrus, en sommigen van Christus, bewerende 
dat zij de ware Christenen waren. De laatsten waren wel 
de ergste, omdat zij Christus, het Hoofd der gansche 
Gemeente, tot het hoofd eener partij maakten. Zij waren 
nog wel niet, zooals thans, helaas! formeel van elkander 
gescheiden, want zij kwamen nog allen aan ééne plaats 
te zamen; maar de eenheid des harten en des geestes was 
toch verbroken, en dit bleek duidelijk aan de tafel des 
Heeren. 

Groote wanordelijkheden hadden er bij de Avondmaals
viering plaats. Aan de tafel des Heeren, waar wij door 
het eten van het brood en het drinken van den drink
beker verklaren gemeenschap te hebben aan het lichaam 
en bloed van Christus, en waar wij, van één brood etende, 
getuigen, dat wij leden van één lichaam zijn, kwam hunne 
verdeeldheid zóó duidelijk aan het licht, dat zij niet op 
elkander wachtten om gezamenlijk het Avondmaal te vie
ren, maar een ieder, zoodra hij binnenkwam, begon te 
eten en te drinken, en nam dus zijn eigen avondmaal, 
terwijl dan de anderen, die later kwamen, geen brood en 
wijn meer vonden. Hiervan was dan het treurig gevolg, 
dat de een hongerig en de ander dronken was. Daarom 
zegt Paulus: „Wanneer gij aan een plaats samenkomt, 
zoo is dat niet des Heeren avondmaal eten." Wat gij 
doei, wil hij zeggen, is niet meer des Heeren avondmaal 
eten ; gij hebt het Avondmaal des Heeren, die heilige 
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maaltijd, waar alle geloovigen hun eenheid met Christus 
en met elkander uitdrukken, tot een gewonen maaltijd 
gemaakt. 

Velen beweren, dat er in deze plaats over liefdemaal
tijden gesproken wordt, en dat de Apostel de wanorde
lijkheden aan de liefdemaaltijden bestrijdt. Die dit beweren, 
zeggen ook, dat, als er van broodbreken in de Handelin
gen sprake is, dit op de liefdemaaltijden ziet. Doch zij 
vergissen zich schromelijk. Van liefdemaaltijden is in de 
Handelingen en in de brieven van Paulus geen spraak. 
Alleen de Apostel Judas spreekt daarvan, wanneer hij 
zegt: „deze zijn smetten in uwe liefdemaaltijden." Dit is 
de eenige plaats, waar over liefdemaaltijden gesproken 
wordt. Dit bewijst, dat zij er waren, maar tevens dat er 
door den Heiligen Geest weinig gewicht aan gehecht wordt. 
De Heer heeft dan ook niet een liefdemaaltijd, maar het 
Avondmaal ingesteld; en waar Hij geen liefdemaaltijden 
heeft ingesteld, is het al heel onnoozel om in de heerlijke 
getuigenis, welke de Heilige Geest geeft van den toestand 
der geloovigen te Jeruzalem: „En zij waren volhardende 
in de leer der apostelen en de gemeenschap, in de breking 
des broods en de gebeden," onder breking des broods een 
liefdemaaltijd te verstaan. Volhardende in liefdemaaltijden, 
welke de Heer niet had ingesteld! Terwijl uit den brief 
aan de Korinthiërs blijkt, dat het Avondmaal „broodbre
king" kan genoemd worden, daar Paulus spreekt van het 
brood, dat wij breken. 

Dat nu in 1 Kor. XI onmogelijk liefdemaaltijden kun
nen bedoeld worden, blijkt niet alleen uit de woorden, 
waarmede Paulus dit onderwerp inleidt, maar ook uit de 
vermaningen, welke hij daaromtrent geeft. „Dat is niet 
des Heeren avondmaal eten," zegt hij; waaruit blijkt dat 
hij over de avondmaalsviering gaat spreken en niet over 
het houden van liefdemaaltrjden. Had hij daarover willen 
spreken, dan had hij moeten zeggen: „Dat zijn geen lief
demaaltijden, die gij houdt." Bovendien als hij over lief
demaaltijden had gesproken, dan kon hij onmogelijk zeg
gen: „Hebt gij geen huizen om te eten en te drinken?" 
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en: „Indien iemand honger heeft, die ete tehuis," want 
aan den liefdemaaltijd kwam men juist om te eten en te 
drinken. 

Paulus spreekt dus niet over liefdemaaltijden, maar over 
het Avondmaal des Heeren, en bestraft de wanorde, die 
daarbij heerschte, en de slechte praktijken, welke daar 
gevonden werden. „Maar," zal men vragen, „hoe is het 
mogelijk, dat er zulke toestanden aan het Avondmaal kon
den bestaan? Dit zou toch bij ons onmogelijk zijn. Hoe 
zou zich thans iemand aan het Avondmaal dronken kun
nen drinken? Zooveel wijn is er niet." — Nu, ik houd het 
ook voor bijkans onmogelijk, dat er in ons midden zoo 
iets kan plaats vinden. Maar dat kon in Korinthe wel, 
daar het houden van een maaltijd daar, gelijk overal 
elders in den tijd der Apostelen, op den voorgrond stond. 
Van wat het Avondmaal in den loop der tijden, door de 
verleiding des satans en de ontrouw der Christenen, ge
worden is — een sacrament, een genademiddel, een offerande 
•— daarvan had men in de apostolische gemeenten geen 
flauw begrip. Men hield het Avondmaal, zooals de Heer 
het had ingesteld, en het Avondmaal was naar zijne in
stelling een feest, een gedachtenismaal. Vandaar dat men 
op de Avondmaalstafel niet een klein stuk brood en een 
weinig wijn neerzette, maar er zulk een hoeveelheid brood 
en zooveel wijn aanwezig was, dat er van eten en drinken 
sprake kon zijn. Hierdoor is het te verklaren, dat, toen 
er te Korinthe verdeeldheden kwamen, en men niet op 
elkander wachtte om gezamenlijk het Avondmaal te vieren, 
zij die eerst kwamen en reeds begonnen te eten en te 
drinken, te veel dronken, en de anderen die later kwa
men niets meer vonden, daar de eersten alles hadden ge
bruikt. Wanneer dus de Apostel zegt: „Want bij het eten 
neemt ieder vooruit zijn eigen avondmaal, en de een is 
hongerig en de ander is dronken," dan doelt dit niet op 
de rijken, die veel hadden meegebracht, en de armen, die 
niets hadden, zooals dikwerf wordt verklaard, maar op 
hen, die niet wachtten, totdat allen aanwezig waren, en 
reeds begonnen te eten en te drinken, en dus hun eigen 
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avondmaal namen, en op hen, die later kwamen en niets 
meer vonden. 

Als wij dit in het oog houden, dan zijn de vermanin
gen en bestraffingen van den Apostel hoogst ernstig en 
doeltreffend. Hij bestraft met allen ernst de ontwijding 
van de tafel des Heeren, welke in Korinthe plaats vond, 
doordien men van het Avondmaal des Heeren een gewonen 
maaltijd had gemaakt; maar hij handhaaft tevens uitdruk
kelijk de instelling des Heeren, volgens welke het Avond
maal een werkelijke maaltijd is. Dat is niet des Heeren 
avondmaal eten, wat gij doet! roept hij uit; want gij hebt 
van het Avondmaal een gewonen maaltijd gemaakt, waar 
men komt om den honger te stillen en den dorst te lessehen. 
En zulk een maaltijd is het Avondmaal des Heeren niet. 
„Hebt gij geen huizen om te eten en te drinken ? (vs. 22.) 
Indien iemand honger heeft, die ete tehuis, opdat gij 
niet tot een oordeel samenkomt." (vs. 34.) Het Avond
maal is geen gewone maaltijd, waar men komt om te eten, 
omdat men honger heeft. Dat moet men te huis doen. 
Maar toch is het Avondmaal een maaltijd, waar men komt 
om te eten en te drinken. „Derhalve, mijne broeders! als 
gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Indien 
iemand honger heeft, die ete tehuis." (vs. 33, 34.) Treffend 
schoon wordt dus door Paulus zoowel de oorspronkelijke 
instelling des Heeren gehandhaafd, als de ontwijding van 
de tafel des Heeren bestraft. Het Avondmaal is een maal
tijd, maar een buitengewone, en geenszins een maaltijd ter 
bevrediging van de behoeften des lichaams. 

Door de herinnering aan de Instelling des Heeren, 
welke hij van den Heer zelven, door openbaring, ontvan
gen en hun overgegeven had, dringt de Apostel dit aan. 
«Want ik heb van den Heer ontvangen, hetgeen ik u ook 
overgegeven heb, dat de Heer Jezus in den nacht, waar
in hij overgeleverd werd, het brood nam; en nadat hij 
gedankt had, brak hij het, enzeide: „Dit is mijn lichaam, 
dat voor u is; doet dit tot mijne gedachtenis. Desgelijks 
nam hij ook den drinkbeker, na het avondmaal, (d. i. na 
den paaschmaaltijd) en zeide: Deze drinkbeker is het 
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nieuwe verbond ia mijn bloed; doet dit, zoo dikwijls gij 
dien drinkt, tot mijne gedachtenis." Aan een tafel aan
zittende, had de Heer zijn Avondmaal, tot zijne gedach
tenis ingesteld, en de verheerlijkte Heer had die instel
ling zijnen dienstknecht Paulus medegedeeld, opdat hij 
die aan de gemeente uit de volken zou overgeven. Ook 
wij ontvangen derhalve, als het ware, uit de handen des 
Heeren het brood en den drinkbeker, en vernemen uit 
zijnen mond: „Dit is mijn lichaam, dat voor u is. Dit is 
het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit tot mijne 
gedachtenis." 

Zoo is dus het Avondmaal des Heeren een geheel eenige 
maaltijd, waar de Heer ons verzekert van zijne oneindige 
liefde jegens ons, die machtig was zich voor ons in den 
dood over te geven, en waar wij, te zijner gedachtenis 
vergaderd, verklaren, dat wij gemeenschap hebben aan 
het lichaam en aan het bloed van Christus, en derhalve 
zijnen dood verkondigen als de oorzaak van ons eeuwig heil. 
„Want zoo dikwijls gij dit brood eet, en den drinkbeker 
drinkt, verkondigt gij den dood des Heeren, totdat hij komt." 

Het ligt in den aard der zaak, dat het Avondmaal op 
een waardige wijze moet gevierd worden. De wijze, waar
op de Korinthiërs het deden, was gansch onwaardig. Zij 
hadden van het Avondmaal des Heeren een gewonen 
maaltijd gemaakt; zij brachten daar hunne twisten en 
oneenigheden, en handelden dienovereenkomstig, in plaats 
van de eenheid der gemeente te handhaven; zij vergaten 
geheel wat het Avondmaal voorstelde, waartoe zij het 
vierden en wat zij er deden. Zij onderscheidden dus het 
lichaam des Heeren niet. Daarom spreekt de Apostel deee 
ernstige en aangrijpende woorden: „Derhalve wie op een 
onwaardige wijze het brood eet, of den drinkbeker des 
Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en 
het bloed des Heeren. Maar de mensch beproeve zich-
zelven, en ete alzoo van het brood, en drinke van den 
drinkbeker. Want die eet en drinkt, die eet en drinkt 
ziehzelven een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam 
des Heeren." (vs. 27—29.) 



119 

„Wie op een onwaardige wijze het brood eet," en niet 
„wie onwaardig het brood eet", alsof het op de per
sonen zag. "Wanneer er van de waardigheid onzer per
sonen spraak zijn zou, dan is niemand onzer waardig; 
noch als mensch, noch als Christen. Als mensohen zijn 
wij zondaars en als Christenen onvolmaakt. Maar door 
de verlossing, die in Christus Jezus is, zijn allen, die go-
looven, waardig gemaakt aan 's Heeren tafel aan te zitten. 
Allen mogen daar komen. Allen worden door den Heer 
uitgenoodigd. Niemand behoeft terug te blijven. Door zijn 
bloed gereinigd, kunnen wij daar met alle vrij moedigheid, 
met een vrij en rein geweten, aanzitten. Doch wij moeten 
op een waardige wijze aanzitten. Dit doen wij, als wij 
het lichaam des Heeren onderscheiden, en het Avondmaal 
niet verlagen tot een gewonen maaltijd. Wie evenwel het 
lichaam des Heeren niet onderscheidt, die eet en drinkt 
op een onwaardige wijze, maakt zich daardoor schuldig 
aan het lichaam en het bloed des Heeren, en zal daarom 
door den Heer geoordeeld worden. 

Daarom moet een mensch vóór hij naar het Avondmaal 
gaat, zichzelven beproeven. Naar een gewonen maaltijd 
kan men heengaan, zooals men is, denkende en sprekende 
over de omstandigheden, in welke men zich bevindt, of 
over het werk, dat men verricht; maar aan de tafel des 
Heeren moet men komen om den dood des Heeren te 
verkondigen, om de gedachtenis van Jezus te vieren, om 
zich te verheugen in de volbrachte verlossing, om den 
Heere toe te brengen den lof en do dankzegging voor 
zijne oneindige liefde on genade. Daarom is er voorberei
ding noodig, niet een week van te voren, ook niet een 
paar dagen vroeger, want dit geeft niets, maar op den 
eigen morgen, dat men naar des Heeren tafel gaat. Onze 
gedachten moeten zich bepalen bij de heerlijke en ge
wichtige dingen, die ons daar worden voorgesteld. Jezus, 
die zich voor ons overgaf in den dood des kruises, moet 
voor onze zielsoogen staan en door ons worden genoten. 

"Want al is het niet denkbaar, dat een toestand, zooals 
die te Korinthe bestond, thans bij ons zal gevonden wor-
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den, zoo kunnen wij toch heel goed op een onwaardige 
wijze aan de tafel des Heeren aanzitten. Wie het Avond
maal niet houdt voor ëen buitengewonen, een heiligen, 
d. i. afgezonderden maaltijd, daar niet in de rechte ge
zindheid des harten aanzit, namelijk om den dood dos 
Heeren te verkondigen en zich in Hem en in zijne liefde 
te verlustigen, die onderscheidt niet het lichaam en bloed 
des Heeren. S"og erger maakt hij het, die aan de tafel 
des Heeren aanzit met bitterheid in het hart tegen dezen 
of genen broeder. De Heer kan diens dankzeggingen niet 
aannemen, maar zendt hem van zijn aangezicht weg met 
de woorden: „ga heen en verzoen u eerst met uwen broe
der." En nog erger is het, wanneer iemand daar zou aan
zitten met een onbeleden zonde op zijn geweten. 

Daarom zegt Paulus: „Maar de mensch beproeve zich-
zelven, en ete alzoo van het brood, en drinke van den 
drinkbeker. Want die eet en drinkt, die eet en drinkt 
zichzelven een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam 
des Heeren" (vs. 28, 29.) Derhalve is er wel degelijk een 
voorbereiding noodig — niet een vormelijke, maar een 
ware, door den Geest Gods geleide. Wij moeten ons be
proeven, ons onderzoeken, of wij in de rechte gezindheid 
des harten ons bevinden, om op een waardige wijze aan 
de Avondmaalsviering deel te nemen. Kunnen wij dit 
niet, dan moeten wij er geen deel aan nemen; want wij 
zouden ons dan een oordeel eten en drinken. Wij mogen 
dit wel ernstig overwegen. Helaas! er wordt dikwerf ge
noeg tegen gezondigd. 

Men denke niet, dat ik dit zeg, om iemand van de 
viering des Avondmaals terug te houden. O neen! ik zal 
ieder kind van God aansporen om zijne plaats aan de 
tafel des Heeren in te nemen en den zegen van het feest 
ter gedachtenis onzes Heilands deelachtig te worden; ik 
zal de vele hinderpalen, die er bij velen bestaan door een 
verkeerd begrip van de waarheid of door vooroordeel, 
trachten weg te nemen; maar ik moet evenzeer strijden 
tegen de lichtvaardigheid, waarmede sommigen het Avond
maal beschouwen en daardoor zichzelven een oordeel op 
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den hals halen. Wij moeten ons in het een, zoowel als 
in het ander, door het "Woord Gods laten leiden, en daarom 
evengoed van lichtvaardigheid als van angstvalligheid afzien. 

De woorden van den Apostel toch zijn zoo ernstig. 
„Wie op een onwaardige wijze het brood eet en den 
drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan 
het lichaam en bloed des Heeren;" want dat brood, 'twelk 
hij eet, is het symbool van het voor ons overgegeven 
lichaam van Christus, en de drinkbeker des Heeren, dien 
hij drinkt, is het zinnebeeld van het voor ons vergoten 
bloed des Heeren, Wie dus zonder nadenken, of in een 
verkeerden toestand des harten, of met wereldsche ge
dachten, het brood eet en den drinkbeker drinkt, die be
zondigt zich aan het lichaam en bloed des Heeren. God 
kan zulk een ontwijding en verachting van het Avond
maal des Heeren niet ongestraft laten, en daarom zegt 
de Apostel: „Want die eet en drinkt, die eet en drinkt 
zichzelven een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam 
des Heeren." 

Niet het oordeel, maar een oordeel. Er is in de verste 
verte geen spraak van het eeuwig oordeel, van het eeuwig 
verderf. Paulus schrijft aan geloovigen, aan geheiligden 
in Christus Jezus, en die konden niet verloren gaan. 
Het oordeel, dat over hen kwam, moest juist daartoe 
dienen om hen voor het eeuwig oordeel te vrijwaren. 
„Indien wij onszelven oordeelden," — indien wij onze 
zonden voor God beleden — „dan zouden wij niet ge
oordeeld worden;"— dan zou er geen oordeel over ons be
hoeven te komen, want indien wij onze zonden belijden, 
dan is God getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 
zonden vergeve, en ons reinige van allo ongerechtigheid. 
Oordeelen wij onszelven evenwel niet, en noodzaken wij 
dus God ons te oordeelen, „dan worden wij door den 
Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden ver
oordeeld worden." Het oordeel, waarover de Apostel spreekt, 
is derhalve niet het eeuwig oordeel, maar een tijdelijk, 
waarvan de bedoeling is: voor het eeuwige te vrijwaren. 

Petrus zegt: „Want het is de tijd, dat het oordeel be-
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gint van het huis Gods; en indien eerst van ons, wat 
zal het einde zijn van hen, die het evangelie van God 
ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige ternauwer
nood behouden wordt — d. w. z. indien het moeite kost 
den rechtvaardige door alle verzoekingen heen veilig aan 
het einde te brengen; — waar zal de goddelooze en 
zondaar verschijnen?" Van dit oordeel is dus hier spraak. 
Het is een oordeel hier beneden — een straf van God 
aan zijne kinderen voor het door hen bedreven kwaad. 
Zulk een oordeel was over de gemeente te Korinthe ge
komen. „Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, 
en niet weinigen zijn ontslapen," zegt de Apostel. Om 
de ontwijding van de tafel des Heeren, waardoor zij zich 
schuldig maakten aan het lichaam en bloed van Christus, 
had God allerlei krankheden over hen gezonden, en waren 
zelfs velen van hen, natuurlijk degenen, die het meest 
gezondigd hadden, gestorven. Evenals in den beginne te 
Jeruzalem om hunne leugen tegen den Heiligen Geest 
Ananias en Saffira met den dood waren gestraft, zoo 
waren dezen gestorven, omdat zij het lichaam des Heeren 
niet onderscheidden. 

Het Avondmaal des Heeren is een maaltijd — een hei
lige, van alle andere maaltijden afgezonderde — een feest
maaltijd evenals het Pascha, waar wij tot gedachtenis van 
den Heer, als door Hem verlost van de zonde, door zijn 
bloed gereinigd en met God verzoend, met Hem vereenigd 
in do opstanding, zijnen dood verkondigen en Hem loven 
en prijzen voor zijne onuitsprekelijke liefde en oneindige 
genade. Het is een maaltijd, waar wij gezamenlijk door 
hot eten van het brood en het drinken van den drink
beker betuigen gemeenschap te hebben aan het lichaam 
en bloed des Heeren, en als leden van één en hetzelfde 
lichaam in gemeenschap te zijn met elkander. 

Hieruit volgt, dat onze Avondmaalsviering het karakter 
en den vorm moet hebben van een maaltijd. Wij moeten 
aan een tafel aanzitten, die zóó is ingericht, dat ieder 
dadelijk kan zien, dat er een maaltijd gehouden wordt. 
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Allen, die het Avondmaal vieren, zitten rond die tafel. 
Zijn er velen, dan zit men achter elkander, doch zoo, dat 
de tafel in het midden is, en allen daaromheen zijn ge
schaard. Het spreekt vanzelf, dat de tafel op een waardige 
wijze gedekt moet zijn en de borden en bekers, die er 
gebruikt worden, in overeenstemming moeten zijn met de 
heilige handeling. Als wij een feest geven, dan stellen wij 
alles in het werk het goed te doen; en zouden wij dan, waar 
het de tafel des Heeren geldt, het feest te zijner gedach
tenis, onverschillig mogen zijn omtrent den vorm? Ieder 
gevoelt, dat dit hoogst ongepast wezen zou. Welke borden 
en bekers men gebruikt, hangt af van de gewoonten en 
gebruiken der verschillende landen en plaatsen; geen enkele 
regel is daarvoor gegeven; alleen zorge men er voor, dat 
er ook naar den vorm werkelijk een maaltijd gehouden 
wordt. 

En aangezien het Avondmaal een maaltijd is, waar wij 
samen komen om te eten en te drinken, daar moeten wij 
dit ook werkelijk doen. Het is niet behoorlijk, wanneer 
door velen zulk een klein stukje brood genomen wordt, 
dat er van eten haast geen sprake wezen kan. Naar het 
mij voorkomt, is dit nog een gevolg van de van jongs af 
ingeprente meening, dat het Avondmaal een sacrament, 
een genademiddel is. Zooals wij gezien hebben, is het een 
ontwijding van het Avondmaal, wanneer wij daar komen 
om onzen honger te stillen en er dus een gewonen maaltijd 
van maken. Maar wij moeten evenzeer bedenken, dat wij 
het Avondmaal niet vieren naar de instelling des Heeren, 
indien wij er het karakter en den vorm van een maaltijd 
aan ontnemen. Wij behoeven ons slechts voor den geest 
te stellen, op welke wijze de Heer in den nacht, toen Hij 
verraden werd, het Avondmaal heeft ingesteld, en in wel
ken vorm Hij dit aan zijne discipelen heeft gegeven, om 
levendig te gevoelen, dat wij, als zijne verlosten, aan een 
tafel aangezeten, het brood breken en den drinkbeker 
drinken tot zijne gedachtenis. 
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Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

3. Het oordeel Gods over de spottende kinderen. 
(2 Kon. I I : 23—25.) 

In deze verzen wordt ons stof gegeven tot een geheel 
andere beschouwing. Jongens van Beth-El zijn een geheel 
andere klasse van menschen als profetenzonen. Indien 
Elisa den sterke in Christus, den waren Leviet, voor
stelt, die alles den rug heeft toegekeerd, en die zijn blik 
heeft gericht naar de heerlijkheid en den vurigen wagen, 
die hem derwaarts voeren zal; en indien de kinderen der 
profeten de zwakken zijn, die, door de genade van God 
toch dezelfde gemeenschap deelachtig zijn, ja denzelfden 
zegen met Elisa deelen, dan zien wij in deze jongens van 
Beth-El de spotters of de ongeloovigen. Zij verachten het 
woord des Heeren. Zij spotten met de gedachte aan een 
hemelvaart. Zij zeggen als het ware: „Waar is de belofte 
zijner toekomst?" (2 Petr. III.) Zij drijven den spot met 
het raadsbesluit Gods, waardoor redding en zaligheid te 
verkrijgen is. Zij maken den Zoon van God openlijk te 
schande. „Kaalkop, ga op; kaalkop, ga op!" zoo riepen zij 
Elisa toe, en dreven zoo doende den spot met de gedachte, 
dat Elia zou ten hemel gevaren zijn. Hier is de vloek aan 
zijn plaats. Dienaren verschenen om het oordeel Gods te 
volvoeren; beren vielen op hen aan, om aan de tegensprekers 
de onaantastbaarheid der goddelijke waarheid te bevestigen. 

Niet altijd echter zal de schepping gebukt gaan onder 
den vloek, dien onze zonde haar heeft aangebracht; zij 
zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verder-
fenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, 
(Rom, VIII.) evenals dit met Jericho geschied is. Maar 
op Kaïn, evenals op de jongens van Beth-El, zal de vloek 
rusten. Van zulke spottende, ongeloovige jongens, kin
deren der ongehoorzaamheid, staat geschreven: „Welge-
lukkig zal hij zijn, die uwe kinderen grijpen, en aan de 
steenrots verpletteren zal." (Ps. CXXXVII.) 
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4. De heirscharen der koningen worden van water voorzien, 
(2 Kon. III.) 

Wij hooren niet, dat Elisa een speelbal geweest is der 
goddelooze koningen, evenals Elia. Hunne gewelddadige 
hand heerschte niet over hem, veeleer hing hun lot af van 
zijn woord en van de kracht Gods, die in hem woonde. 

Hier zien wij hoe, zonder hem, hun gansche heirkracht 
aan den rand des verderfs komt. Slechts door het woord 
des Heeren, door hem uitgesproken, wordt het gansche 
tooneel op éénmaal veranderd, en de ellende van geheele 
volken, die gepaard ging met groote beroering, wordt her
schapen in overwinning en buit. 

Toch moeten wij ééne bijzonderheid wat van nabij be
zien. De koning van Juda bevindt zich hier in slecht 
gezelschap. Het verbond, met het afvallige huis van Achab 
gemaakt, was het bewijs van het droevig gemis aan waak
zaamheid bij Josafat. Maar de genade Gods beschikte een 
bijzondere gelegenheid, om het verborgen leven te doen 
uitkomen, 't welk bij hem aanwezig was. Plotseling ge
raakte hij in de klem, en nu doet zich de stem hooren 
van zijn betere natuur: „Is hier geen profeet des Heeren, 
dat wij door hem den Heere mochten vragen ?" Deze 
woorden getuigen, dat het vernieuwde hart in Josafat 
zich niet gelukkig gevoelde in den toestand, waarin hij 
zich bevond, hoewel hij in een onbewaakt oogenblik toe
gestemd had, dien in het leven te roepen. Het was de 
goedheid des Heeren, die deze verlegenheid toeliet, opdat 
het leven, dat werkelijk in Josafat gevonden werd, aan 
het licht trad. Dat is vertroostend ook voor ons. 

Maar er is nog iets in deze geschiedenis, 't welk onze 
aandacht trekt. Elisa bemerkt in de tegenwoordigheid dezer 
koningen, dat hij maar zoo niet profeteeren kan. Wel kon 
Josafat aanspraak maken op het antwoord des Heeren, want 
Josafat was een knecht Gods; maar hij bevond zich niet 
op de plaats, waar hij zijn moest; daarom was de Geest 
gehinderd in Elisa. Voorwaar, een ernstige zaak. Er moest 
een speelman komen, eer de Geest met zijn gewonen, 
vollen en genadigen loop in Elisa werken kon. 
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Welk een verwijt lag daarin voor den koning van Juda! 
Welk een verwijt voor iederen heilige, zoo een ander 
gevoelt, dat in zijne tegenwoordigheid de Geest weer
houden wordt! Is dit echter niet menigmaal het geval? 
Veroorzaakt onze vleeschelijke toestand niet dikwerf een 
hinderpaal voor de vrije, ongestoorde werking des Geestes, 
zoodat er een speelman moet komen, eer alles in schoone 
harmonie is? Hier moest zulks gebeuren. Het was een 
duidelijk bewijs van Josafats slechten toestand, maar tevens 
van de hemelsche gezindheid van Elisa. Ware de gemeen
schap met den Heer minder levendig geweest, Elisa zou 
geen behoefte gevoeld hebben aan een speelman. Ware 
hij in het vleesch en niet in den Geest geweest, hij zou 
geen gevoel gehad hebben van de breuk door Josafat 
veroorzaakt. Men leert de hemelsche gezindheid kennen 
aan het fijne gevoel en aan de behoefte aan verkwikking. 

Bij Jezus, het heerlijke tegenbeeld van Elisa, vinden 
wij dezelfde openbaring, maar, zooals vanzelf spreekt, op 
volmaakte wijze. Zijn gemeenschap met den Vader deed 
Hem onophoudelijk dingen ontmoeten, die Hem hinderden, 
zelfs van de Zijnen, die niet het minste begrip hadden 
van zijn vreugde en van zijne zorgen. Hij moest ze ver
laten. Om in het gebed met God te verkeeren, moest Hij 
opstaan vóór het aanbreken van den dag of wel den ge-
heelen nacht vertoeven aan een eenzame plaats. Juist de 
volkomenheid zijner gemeenschap maakte dit noodzakelijk. 
Had Hij een standpunt ingenomen, wat dichter bij de 
aarde, Hij zou niet zoo spoedig gevoeld hebben de aardsch-
gezindheid, waarvan zijne geheele omgeving doortrokken 
was. De scherpe tegenstelling echter, waarin deze tot 
zijne eigene ziel stond, bracht deze gezindheid in Hem zoo 
geheel tot klaarheid, en het aangename en lieflijke van 
zijnen omgang met den Vader gaf Hem steeds nieuwe 
verkwikking. Zoo was het gesteld met onzen hooggeprezen 
Heer en Meester, het toonbeeld van alle volmaaktheid, 
en zoo was het ook, in zijne mate, met Elisa. 

JEen bloot werktuig der goddelijke macht of een bloot 
vat van de eene of andere geestelijke gave, kan overal met 
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dezelfde vrijheid zijne, taak volvoeren of zijne gave aanwen
den. Bileam zag zich niet gehinderd door de aanwezigheid 
van Balak, noch van de altaren om zijne profetie uit te spre
ken ; want hij was niets meer dan een werktuig, waardoor 
een ander ademde. Waar echter een vernieuwd gemoed als 
werktuig dient, kan zulks niet het geval zijn. Mag hij ook 
als werktuig gebruikt worden, waarvan een hoogere macht 
zich bedient, toch blijven zijne eigenaardige gevoelens en 
zijn bijzonder streven naar heiligheid levendig in hem. 

Zoo was het met Elisa. Hetgeen zijne oogen aanschouw
den, kon hem slechts bedroeven. Josafat had niet aan die 
plaats moeten zijn, en Elisa moest hem te verstaan geven, 
dat, zoo hij die zelf moest betreden, het langs een geheel 
anderen weg zijn moest. Een heilige kan, wel is waar, 
geroepen worden op plaatsen, die op het treurigst ver
ontreinigd zijn, tot den dienst of als getuige; maar nooit 
zal hij er behagen in vinden, zich daar op te houden. 

Het strekt Elisa, als heilige, tot eer, op deze wijze zijnen 
Heer gelijkvormig te zijn, daar hij onmiddellijk het moeie-
lijke en drukkende van een dergelijk optreden gevoelde, 
terwijl een ander heilige daaraan deelnemen kon omdat 
hij niet in den Geest, maar naar het vleesch wandelde. 

Geliefden! hoe moesten ook wij trachten in dezen Elisa 
gelijkvormig te zijn! Hoe behoorden ook wij zóó te leven, 
ons zóó te bewegen, dat niets onreins ons naderen kon, 
zonder er terstond het volle bewustzijn van te hebben! 
Hoe groot is in onze dagen het gevaar, inschikkelijkheid 
te betoonen aan de wereld en hare gezindheid, en in on
heilige, verontreinigende verbinding met haar te treden! 

5. De olie der weduwe wordt vermeerderd. 
(2 Kon. IV : 1—T.) 

„U geschiede naar uw geloof!" zoo luidde het woord 
des Heeren tot de twee blinden, die Hem volgden en 
om ontferming smeekten. Hoe wonderbaar en gezegend! 
Ons geloof, onze volharding, onze verwachting de maatstaf 
van de werkzame en rijke almacht des Heeren! En zoo 
was het: „TJ geschiede, gelijk gij geloofd hebt." 
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Dezelfde taal spreekt het wonder, 'twelk hier door de 
hand van Elisa geschiedde. Zoolang namelijk de weduwe 
vaten aanbracht, vloeide de olie. De olie wachtte op de 
vaten. De vaten gaven de maat aan voor de olie. Met 
andere woorden: de kracht Gods wachtte op het geloof; 
het geloof was als het ware de maatstaf voor de mild
heid der hulpbronnen Gods. Het was juist als eeuwen 
geleden, toen Abraham voor Sodom optrad bij den Heere. 
Zoolang Abraham aanhield en zijne pleitrede herhaalde, 
bleef ook de Heer staan en voldeed aan zijn verlangen. 
(Gen. XVI I I : 17—33.) 

Ook in dit gedeelte vinden wij een lieflijke voorstelling 
dezer aanbiddelijke genade Gods. Maar er is voor ons 
nog iets anders op te merken. De profeet zeide tot de 
vrouw: „Geef mij te kennen, wat gij in huis hebt." Op 
gelijke wijze richt Jezus in lateren tijd de vraag tot Zijne 
discipelen: „Hoeveel brooden hebt gij?" En zoo heeft 
Hij ook eens tot Mozes gesproken op den berg Horeb : 
„Wat hebt gij in uwe hand?" Alles wat wij bezitten, 
moet gebruikt worden. Het is heel best mogelijk, dat het 
niet toereikend is voor de onmiddellijke behoefte, toch 
moet het aangewend worden, het moge zijn wat het wil. 
Al is het ook een herdersstaf, waar er sprake is van 
Israëls verlossing; of een kruik olie, om den schuldheer te 
betalen, die recht heeft de kinderen, ja alles te verkoo-
pen; of zoo er vijf brooden zijn en daarmede vijf duizend 
hongerigen moeten gespijzigd worden, — dit blijft het
zelfde: wat er is moet gebruikt worden. „Zij heeft gedaan, 
hetgeen zij konde." En wanneer de kruik olie, en daar
mede alles, wat er in het huis gevonden wordt, is aan
gebracht, dan kan het geloof rekenen op de kracht Gods 
en op Zijne belofte. Dan zal niet alleen de schuldeischer 
tevreden worden gesteld, maar boven de betaling der 
schuld zal nog gezorgd worden voor vele dagen levens
onderhoud. Niet alleen werd de schare gespijzigd, maar 
er waren nog brokken op te rapen; niet alleen werd 
Israël uit Egypte verlost, maar dezelfde herdersstaf zal 
ook de kudde weiden tot aan het einde der woestijnreize. 
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De viering van het Avondmaal op den 
eersten dag der week. 

(Joh. XX: 19—29; Hand. 11:42—47; XX : 7.) 

Wij hebben in onze vorige beschouwingen gezien, dat 
het Avondmaal is het feest onzer verlossing, het gedach-
tenismaal van den Heere Jezus, de verkondiging van zijnen 
dood, totdat Hij komt; terwijl daar tevens uitdrukking 
gegeven wordt aan de eenheid der geloovigen. En laats
telijk toonden wij aan, dat het Avondmaal een werkelijke 
maaltijd is, waar wij komen om te eten en te drinken, niet 
tot bevrediging van de behoeften des lichaams, maar tot 
gedachtenis des Heeren. 

Thans willen wij stilstaan bij hetgeen de Schrift ons 
leert omtrent den tijd, waarop het Avondmaal des Heeren 
behoort gevierd te worden, en omtrent hetgeen het Avond
maal voor ons zoo bijzonder heerlijk en belangrijk maakt. 

Uit Handelingen I I blijkt, dat er na de uitstorting des 
Heiligen Geestes te Jeruzalem een bijzondere kring was 
ontstaan, die zich had afgezonderd van de Joden in 't 
algemeen. Deze kring wordt de gemeente genoemd. Wij 
lezen in vers 47: „En de Heer voegde dagelijks bij de 
gemeente, die behouden moesten worden.'''' Allen, die naar 
Gods eeuwig raadsbesluit en verkiezende genade uit het 
Israëlietische volk bestemd waren door het geloof in Chris
tus behouden te worden, werden door zijne genade bij de 
gemeente gevoegd. Nadat Gods Zoon als de Verlosser der 
wereld gekomen was, was het niet meer voldoende tot 
het volk Israël te behooren om zalig te worden. Wie door 
God voor de zaligheid bestemd was, moest, al was hij 
ook een Israëliet, tot de gemeente worden gevoegd. Het 
aardsche volk des Heeren was, omdat het den Messias 
verworpen had, door God ter zijde gesteld, en „Niet-mijn-
volk" geworden. In plaats van dit aardsche volk was thans 
de gemeente gekomen. Op deze rots zal ik mijne gemeente 
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bouwen, had Jezus gezegd, en nu was zij gebouwd. Uit 
het graf van Jezus kwam zij te voorschijn, en op den 
Pinksterdag werden de geloovigen door éénen Geest tot 
één lichaam gedoopt. In den beginne bestond die gemeente 
uitsluitend uit geloovigen uit de Joden. Later kwamen de 
Samaritanen en de overige volken tot haar. Doch hoewel de 
gemeente uitsluitend uit Joden bestond, zoo was zij toch ge
heel afgezonderd van het volk. Het was een bijzondere kring, 
tot welken men moest behooren om zalig te kunnen worden. 

Dit is hoogst merkwaardig. De vooroordeelen der jood
sche Christenen waren zeer sterk. Zij konden er moeielijk 
toe besluiten hunne bijzondere voorrechten prijs te geven. 
Zij hielden aan vele mozaïsche instellingen vast en gingen 
voortdurend in den tempel om te offeren. Uit de Hande
lingen en uit de Brieven van Paulus blijkt dit duidelijk. 
Ja, volgens de geschiedenis in den Bijbel hebben zij zich 
nooit geheel van deze dingen, welke door Paulus „de eer
ste beginselen der wereld" genoemd worden, afgezonderd. 
Maar daarom is, wat wij in Hand. I I lezen, des te merk
waardiger. De Heilige Geest heeft terstond de geloovigen 
in Jezus ten opzichte van hunne eeredienst en gemeen
schap afgezonderd van de andere Joden. 

Na. het verhaal van de uitstorting des Heiligen Geestes 
op den Pinksterdag en van de uitwerking, welke de pre
diking van Petrus had, wordt ons medegedeeld, dat de 
geloovigen, wier getal over de drie duizend geworden 
was, een geheel afzonderlijken kring vormden, welke door 
den Heiligen Geest de gemeente wordt genoemd. Eerst 
vernemen wij: „En zij waren volhardende in de leer der 
apostelen en in de gemeenschap, in de breking des broods 
en in de gebeden." In deze woorden wordt zoowel de 
grond, waarop zij stonden, als de eeredienst, welke zij 
onderhielden, aangegeven. Zij waren volhardende in de 
leer der apostelen en in de gemeenschap. De gemeente 
is gebouwd op het fondament der apostelen en profeten. 
In de leer, door de apostelen verkondigd, moeten wij vol
harden, of wanneer die verlaten is, moeten wij weer tot 
haar terugkeeren. En de gemeenschap mag geen willekeu-
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rige wezen, maar moet de gemeenschap zijn, waartoe de 
apostelen behoorden. De eerste Christenen hielden zich 
daaraan; van de leer en de gemeenschap der apostelen 
weken zij niet af. Maar zjj waren evenzeer volhardende in 
de breking des broods en in de gebeden, welke beide dingen 
de hoofdzaak van de christelijke eeredienst uitmaken. 

Ik behoef hier niet te herhalen, wat ik reeds vroeger 
gezegd heb over de meening van sommigen, dat „brood-
breken" gewoon eten wil zeggen. Toch wil ik er aan her
inneren, dat het om twee redenen hier onmogelijk in dien 
zin kan opgevat worden. In deze reeks: „de leer der 
apostelen en de gemeenschap, de breking des broods en 
de gebeden", kan niet aan gewoon eten of aan eten bij 
liefdemaaltijden worden gedacht. Wie er een oogenblik 
over nadenkt, zal met mij zeggen: dat is onmogelijk, dat 
heeft geen zin; maar het heeft wel zin en is heerlijk, als 
wij onder „breking des broods" het Avondmaal verstaan. 
Maar bovendien, er wordt in vs. 46 gezegd, dat zij vol
hardende waren in den tempel, maar in de huizen brood 
braken, waardoor duidelijk wordt aangegeven, wat wij 
onder broodbreken moeten verstaan. Van gewoon eten kan 
hier geen spraak zijn, want dat kon niet in den tempel ge
schieden; en hier staat het broodbreken in de huizen 
tegenover het volharden in den tempel. 

Maar daardoor wordt dan ook gezegd, dat de christelijke 
eeredienst van den beginne af was afgezonderd van de 
joodsche godsdienstoefening. Nadat de Heilige Geest ons 
heeft medegedeeld, welk een kracht Hij onder de geloovigen 
openbaarde, (vs. 44 en 45) zegt Hij: „En dagelijks in den 
tempel volhardende, en in de huizen broodbrekende, aten 
zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, 
en prezen God, en hadden gunst bij het gansche volk. 
En de Heer voegde dagelijks bij de gemeente, die be
houden moesten worden." 

Dit is duidelijk genoeg. Hoewel de geloovige Joden nog 
steeds in den tempel gingen om daar aan de mozaïsche 
instellingen deel te nemen, zoo waren zij, wat de chris
telijke eeredienst betreft, van de andere Joden geheel ge-
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scheiden. Niet in den tempel, maar in de huizen braken 
zij het brood. Daar hadden zij hunne christelijke verga
deringen, waarvan het Avondmaal des Heeren het mid
delpunt uitmaakte. „In de huizen" staat tegenover „den 
tempel." Hoewel zij in den tempel eendrachtig volhardende 
waren, zoo waren zij toch geheel afgezonderd; kwamen 
in de huizen bijeen om het Avondmaal te vieren, en de kring, 
die daar bijeenkwam, noemt de Heilige Geest de gemeente. 

„In de huizen" — niet in één huis, niet in een daartoe 
bestemd lokaal. Dit kon niet, want er waren toen reeds 
meer dan drie duizend geloovigen, en niet lang daarna 
waren er vijf duizend mannen. (Hand. I V : 4.) Maar in 
de huizen, hier en daar, waarschijnlijk tegelijkertijd, en 
op zulk een wijze, dat er kon gezegd worden, dat zij een
drachtig in de huizen het brood braken. Zóó kan het dus 
ook thans geschieden. De Heer heeft voor alles gezorgd. 
Is er geen lokaal, dan in een huis; is één huis te klein, 
dan in twee of meer, mits de eenheid niet verbroken 
worde, en er geen op zichzelf staande, onafhankelijke 
vergaderingen aan ééne plaats ontstaan. 

Als wij nu vers 46 nog eens aandachtig overlezen, dan 
is het duidelijk, dat „het broodbreken in de huizen" dage
lijks geschiedde. Het woord „dagelijks" slaat evengoed op 
„in de huizen brood brekende", als op „in den tempel 
volhardende." Derhalve hebben de geloovigen in Jeru
zalem in den eersten tijd na de uitstorting des Heiligen 
Geestes dagelijks het Avondmaal gevierd. „In den eersten 
tijd" zog ik, want wij vinden dit later niet meer, en wij 
lezen er nergens elders van. Alleen in Jeruzalem heeft 
het plaats gevonden, en daar alleen in den eersten tijd. 
De werking des Heiligen Geestes was zóó machtig, de 
vreugde zóó groot, en de liefde tot den Heiland, die zijn 
leven voor hen gegeven had, zóó sterk, dat zij eiken dag 
aan zijne tafel zijne gedachtenis vierden. 

Dit is hoogst belangrijk, en mag ons wel tot ernstige 
overdenking stemmen. Het leert ons toch heel wat anders, 
dan wat men gewoonlijk over de avondmaalsviering hoort. 
Over het algemeen vindt men het verkeerd en overdreven 
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om eenmaal in de week het Avondmaal te vieren. Elke 
maand vindt men nog te veel. De meeste christelijke ge
meenschappen houden het Avondmaal slechts viermaal in 
het jaar. De een is bang, dat het een gewoonte zal wor
den, wanneer men het zoo dikwijls doet. De ander vindt 
de zaak veel te heilig om die gedurig te herhalen. Maar 
zij bewijzen daardoor van het wezen des Avondmaals niet 
veel te begrijpen. Niemand hunner denkt er aan om niet 
voortdurend te bidden; het komt bij niemand hunner op 
om het lezen van Gods Woord te staken, omdat het een 
gewoonte worden kan. Wanneer zij nu het vieren van 
het Avondmaal daarmede gelijk stelden, zouden zij niet 
zoo koud er over redeneeren, maar integendeel het een 
groot voorrecht achten aan de tafel des Heeren te mogen 
aanzitten. De geloovigen te Jeruzalem waren in zulk een 
voortreffelij ken toestand der ziel en de Heilige Geest 
was op zulk een krachtige wijze onder hen werkzaam, 
dat zij zich opgewekt gevoelden om eiken dag het brood 
te breken en God aan de tafel des Heeren te loven en 
te prijzen. Ik wil hiermede geenszins zeggen, dat wij dit 
ook moeten doen; het is geen regel voor ons; vooral niet 
omdat wij er nergens elders van vernemen, en later, zoo-
als wij zien zullen, de eerste dag der week tot den dag 
der Avondmaalsviering is gekozen; maar het bewijst toch 
duidelijk, dat een dagelijksche viering van het Avondmaal i 
niet tegen de leiding des Geestes is; zoodat ook in onze / 
dagen de mogelijkheid zou bestaan, dat de Geest des Hee- ! 

ren de heiligen daartoe bewerkte. 
Wij mogen hierover wel ernstig nadenken. Gevoelen 

wij geen behoefte oi opgewektheid om aan de viering van 
het Avondmaal deel te nemen, en blijven wij daarom thuis, 
dan is onze ziel in geen gunstigen toestand. De vrees, 
dat het een gewoonte zou kunnen worden, is niet de 
minste reden om weg te blijven. Evengoed zou men vol
gens deze redeneering van tijd tot tijd met bidden en 
bijbellezen moeten ophouden. Wij moeten integendeel een 
goede gewoonte volhouden. Zijn wij vol vreugde over de 
genade, welke ons wedervaren is, en over de verlossing, 
waaraan wij deel ontvingen, dan zullen wij gedrongen 
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worden den Heer te loven en te prijzen, en als de tafel des 
Heeren bereid is, zullen wij niet thuis kunnen blijven. 
Wij zullen ons gedrongen gevoelen daarheen te gaan. Wie 
viert niet gaarne feest ? Welnu, daar wordt het verlossings
feest gevierd; daar zitten wij aan ter gedachtenis van onzen 
dierbaren Heiland. Worden wij door ziekte of andere omstan
digheden verhinderd, dan is ons dit een verloochening. Zijn 
wij evenwel vrij, dan gaan wij daarheen met een vroolijk hart. 

Gelijk ik reeds opmerkte, heeft een dagelijksche viering 
van het Avondmaal alloen in Jeruzalem, en dan nog wel 
uitsluitend in den eersten tijd, plaats gevonden. Van geen 
andere gemeente wordt zulks vermeld. Integendeel, zoo
wel uit de Handelingen als uit de Brieven van Paulus 
blijkt, dat de Avondmaalsviering later op den eersten dag 
der week is gesteld. •{. P T * <~ J<rfc • &o . 

In Handelingen XX wordt ons dit duidelijk gezegd. 
Wij lezen daar: „En op den eersten dag der week, toen 
wij vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus 
tot hen." Waartoe waren de geloovigen te Troas bijeen
gekomen ? Om Paulus te hooren ? Geenszins. Denk er eens 
aan: de groote Apostel der volken was te Troas! Maar 
daarom kwamen zij niet te zamen. Neen, zij waren ver
gaderd om brood te breken. Dat was het doel hunner bij
eenkomst. Toen zij daartoe vergaderd waren, was Paulus 
in hun midden, en het sprak vanzelf, dat hij het woord 
tot hen richtte. Doch het doel der vergadering was niet 
het hooren van Paulus, maar de breking des broods. Toen 
wij — zoo staat er eigenlijk — als naar gewoonte op den 
eersten dag der week vergaderd waren om het brood te 
breken. Hierdoor is dus duidelijk aangegeven, dat de eerste 
dag der week de dag is, welke tot de broodbreking door 
de geloovigen werd afgezonderd. 

Wat wij in de brieven aan de Korinrhiërs lezen, komt 
hiermede geheel overeen. In den eersten brief schrijft 
Paulus uitvoerig over de viering des Avondmaals en over 
de inrichting der christelijke vergadering; en zegt dan 
aan het slot van dien brief, waar hij de collecte voor de 
arme heiligen in Judéa aanbeveelt: „Op eiken eersten dag 
der week legge een iegelijk uwer iets bij zichzelven weg, 
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verzamelende, nadat hij welvaart heeft; opdat de inzame
lingen niet dan geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn." 
Hieruit volgt, dat de eerste dag der week door de geloo-
vigen was afgezonderd tot hunne vergadering. Dit was 
dus niet alleen zóó te Troas, maar ook te Korinthe, ja 
in alle gemeenten van Galatië, want Paulus zegt tot de 
Korinthiërs: „gelijk ik verordend heb aan de gemeenten 
van Galatië, doet ook gij alzoo." Het is derhalve dui
delijk, dat door de eerste Christenen de eerste dag der 
week voor de vergadering der geloovigen en voor de vie
ring van het Avondmaal was aangewezen. 

Hierbij denken wij dan onwillekeurig aan den grooten 
Apostel Johannes, die verbannen op Patmos, zonder gemeen
schap der heiligen en zonder Avondmaalsviering op den dag 
des Heeren, dat is op den eersten dag der week, in den Geest 
was. Midden in de zee, van iedereen verwijderd en van 
alles afgezonderd, verplaatste hij zich in het midden der 
gemeente, en vereenigde zich met haar in lof- en dank
zegging. En de Heer vergoedde door zijne bijzondere gemeen
schap het gemis, dat hij had en gevoelde, en schonk hem de 
heerlijke Openbaring van Jezus Christus, die door alle eeuwen 
heen de zielen der geloovigen heeft verkwikt en gesterkt. 

Als wij nu dit alles samennemen, en wat ons in de 
Handelingen, in den brief aan de Korinthiërs en in de 
Openbaring wordt medegedeeld, met elkander vergelijken, 
dan is het ons duidelijk, dat de geloovigen, onder de lei
ding des Heiligen Geestes, den eersten dag der week als 
den dag des Heeren aan Hem hebben toegewijd, en op 
dien dag het Avondmaal hebben gevierd. Dat deed men 
te Troas, dat deed men te Korinthe en in de gemeenten 
van Galatië; en dat was de Apostel Johannes, die tot 
over het jaar 100 heeft geloefd, gewoon te doen. 

Wanneer wij nu vragen, hoe dit zoo gekomen is, dan 
hebben wij slechts het twintigste hoofdstuk van Johannes' 
Evangelie te lezen. De discipelen waren te zamen met 
gesloten deuren uit vrees voor de Joden. Wat gebeurde 
er ? Opeens staat Jezus in het midden. En deze discipelen 
waren vergaderd aan den avond van den eersten dag der 
week. Dit is zeer teekenend, niet waar? Nu zou men 
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echter kunnen zeggen: „Wel, dit spreekt vanzelf; de 
Heer moest zich toch aan hen vertoonen; Hij was wel 
aan enkelen hunner verschenen, maar nog niet aan allen 
gezamenlijk, en nu lag het toch in den aard der zaak, 
dat Hij dit dadelijk deed, op den eigen dag zijner op
standing uit de dooden; daaruit is dus in het geheel niet 
af te leiden, dat Hij den eersten dag der week tot een 
bijzonderen dag heeft verkozen." — Welnu, voor hen, die 
zóó redeneeren, is het goed, dat, onder het bestuur van 
God, die alles leidt, Thomas de eerste maal niet tegen
woordig was. Ware hij er geweest, dan zou de Heer de 
volgende week niet zijn teruggekomen, en bovengenoemde 
tegenwerping zou schijnbaar recht van bestaan hebben. 
Zeker, Thomas heeft een verzuim gepleegd, en hij heeft 
er de schade van ondervonden. Acht dagen heeft hij in 
onzekerheid moeten rondloopen. Maken wij er dus geens
zins uit op, dat wegblijven wel eens goed en gezegend 
zijn kan. Al kan God uit het kwade het goede doen 
komen, zoo mogen wij toch niet dienovereenkomstig han
delen, maar moeten steeds naar den wil des Hoeren voor 
ons vragen. God is souverein, en zoo heeft Hij ook het 
wegblijven van Thomas tot onzen zegen doen strekken. 
Want Jezus verscheen daardoor nogmaals en weer op 
don eerden dag der week. Er wordt gezegd: acht dagen 
later; dit is het spraakgebruik, zooals wij zeggen: over 
8 dagen, terwijl wij daarmede een week bedoelen. Ditmaal 
is Thomas aanwezig. Jezus komt niet den volgenden dag, 
maar een week later, en op dezelfde wijze. Weer is Jezus 
in hun midden. Hierdoor is de eerste dag der week op 
een bijzondere wijze geheiligd, hierdoor is hij gestempeld 
tot den dag, waarop de zijnen behooren te zamen komen. 

Do vraag, waarom juist deze dag is uitgekozen, valt 
niet moeielijk te beantwoorden. Waarom niet op Vrijdag, 
op goeden Vrijdag bijv.? Omdat dit geheel verkeerd zou 
zijn! Zoekt gij den levende onder de dooden ? zouden de 
engelen dan vragen. Keen, op den eersten dag der week. 
Dat is de belangrijke dag. Het is de dag van 's Heeren 
opstanding uit de dooden; de eerste dag der nieuwe 
schepping, de geboortedag der gemeente. Die dag is dus 
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de dag van den Heer. Die dag is onze feestdag — de 
eenige feestdag, dien wij hebben. Op dien dag zeide Jezus tot 
de zijnen: „Ik vaar op tot mijnen Vader en uwen Vader, 
tot mijnen God en uwen God." In de opstanding zijn wij 
met Hem vereenigd. Vóór zijne opstanding was Hij alleen. 
In de opstanding werden de zijnen, die Hij door zijn 
lijden en sterven van de zonde verlost had, met Hem 
levend gemaakt en mede opgewekt. Op dien dag verscheen 
Hij tweemalen in het midden der zijnen, en op dien 
dag kwamen de geloovigen bijeen om het brood te breken. 

Staan wij nu nog een weinig stil bij de merkwaardige 
dingen, welke op dien dag, toen de Heer in het midden 
der zijnen verscheen, plaats vonden. Eerst zeidedeHeer: 
„Vrede zij u!" en daarop toonde Hij hun zijne handen 
en zijne zijde. Daarna zeide Hij: „Vrede zij u! gelijk de 
Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u." En toen Hij 
dit gezegd had, blies Hij in hen, en zeide tot hen: „Ont
vangt den Heiligen Geest! Zoo gij iemands zonden ver
geeft, dien zijn zij vergeven; zoo gij iemands zonden 
houdt, dien zijn zij gehouden." Dit wordt den volgenden 
Zondag niet herhaald- Hoewel Thomas niet tegenwoordig 
was, zoo was hij toch als een der discipelen inbegrepen 
in deze handeling en in deze opdracht. Belangrijk is dit 
voor ons; want daardoor weten wij, dat alle geloovigen 
in deze ééne daad des Heeren zijn begrepen. Gelijk 
God den adem des levens in Adarna neusgaten blies, en 
daardoor den eersten mensch tot een levende ziel maakte, 
zoo blies Jezus het leven der opstanding in de zijnen, en 
zond hen als met den Heiligen Geest bezield in de we
reld, om zijne getuigen te zijn en de vergeving der zon
den in zijnen naam te prediken. Dit kan vanzelf slechts 
eenmaal plaats vinden, en daarom heeft de Heer dit de 
tweede maal niet herhaald. Maar het eerste: „Vrede zij 
11!" herhaalde Hij wel, en dit wordt eiken eersten dag dei-
week door Hem herhaald aan zijne tafel. Wonderbare 
genade! Er is vrede door het bloed des kruisen! Wij lezen 
m het Evangelie van Johannes niet, dat de discipelen 
verbaasd waren, (daarom ging het niet,) maar dat zij zich 
verblijdden, toen zij den Heer zagen. En de Heer treedt 
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in hun midden met de heerlijke woorden: „Vrede zij u", 
terwijl hij hun zijne handen en zijne zijde toonde. Reeds 
vóór zijn lijden en sterven had Hij gezegd: „Vrede laat 
ik u!" Maar thans was de Vredemaker daar. De strijd 
was gestreden, de overwinning was behaald, en de Over
winnaar treedt in het midden der zijnen met de woorden: 
„Vrede zij n!" Vrede, maar door zijn lijden en sterven. 
Ziehier mijn lichaam voor u overgegeven! En — wonder
baar schoon! — do volgende week deed de Heer hetzelfde. 
Vrede ook voor u, Thomas. Eu getroffen door zooveel 
liefde, roept Thomas uit: „Mijn Heer en mijn God!" 
Zoudt gij niet denken, dat de discipelen daaraan later 
hebbon gedacht? Voorzeker; zij hebben tot elkander ge
zegd : Zooals Hij toen kwam, komt Hij nu nog. Het is de
zelfde Jezus. Hij brengt vrede door het bloed zijns kruises. 
Wat het Avondmaal voorstelt, is hier geschied en genoten! 

Zoo hebben wij dus in hetgeen de Heer Jezus gedaan 
heeft op den dag zijner opstanding, het voorbeeld van 
hetgeen, naar zijne gedachte, het Avondmaal moet wezen. 
Laat ons daaraan vasthouden! De Heer heeft gezegd tot 
Thomas: „Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd; 
welgelukzalig die niet gezien hebben, en nochtans geloofd 
hebben." Welnu, tot die welgelukzaligen behooren wij. 
Eiken eersten dag der week mogen wij daaraan denken. 
Hoewel wij Hem niet gezien hebben, zoo hebben wij 
nochtans in Hem geloofd. En hoewel wij hem niet zien 
met onze lichamelijke oogen, kunnen wij Hem nochtans 
aanschouwen. Waar? In den hemel. Verheerlijkt? Ja 
zeker. Maar ook in ons midden. Dan toch alleen dooi
den Heiligen Geest? Neen, Hij zelf. De Heilige Geest 
woont in ons midden, maar Hij zelf is ook persoon
lijk in het midden van ons. Waar twee of drie in 
mijnen naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden 
van hen. O, hoe heerlijk! Hij persoonlijk bij ons. Hij 
heeft de tafel aangericht. Denken wij er wel aan. Het is 
zijne tafel. Niet onze tafel, niet de tafel van dit of dat 
genootschap, maar zijne tafel. Hij alleen heeft daar wat 
te zeggen. Natuurlijk is Hij niet lichamelijk in ons mid
den, maar toch werkelijk persoonlijk tegenwoordig, in den 



139 

geest; d. w. z. niet door den Heiligen Geest, maar Hij, 
persoonlijk in den geest in ons midden. Daarom kan Hij 
tegelijkertijd op honderden en duizenden plaatsen zijn. Be
grijpen kunnen wij dit wel niet, maar wij mogen hot 
geloovig aannemen. En als wij onze eigen ondervinding 
raadplegen, dan weten wij, dat zulks mogelijk is, daar 
wij het zelf ervaren hebben. In groote zwakheid natuurlijk, 
terwijl Hij als Gods Zoon dit volkomen kan. Hij is tel
kenmale werkelijk in het midden der zijnen. Wij zien 
Hem niet, en nochtans zien wij Hem wel, zooals Petrus 
ons zegt. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar noch
tans — wij zien Jezus. Wij zien Hem door het geloof. 

Hoe heerlijk is het voor ons hieraan te denken! Jezus 
is in het midden van ons. Jezus heeft deze tafel bereid. 
Hij en Hij alleen. Niemand anders dan Hij zegt: „Neemt 
en eet, dit is mijn lichaam, drinkt, dit is mijn bloed." 
Hij noodigt ons aan zijne tafel. Daar verkondigen wij 
zijnen dood. Welk een onuitsprekelijk groote genade is ons 
daarin geschonken! Ja het is een heerlijke samenkomst, 
dat feest, die maaltijd, die verklaring van onderlinge een
heid. O, dat wij het gezegende daarvan telkens mogen 
ondervinden! 

Opmerkingen ovex het leven van den 
profeet Elisa. 

0. De Sunamietische. 
(2 Kon. IV : 8—37.) 

In deze geschiedenis zien wij wederom, welk een macht 
den profeet ten dienste stond, terwijl hij hier vertoefde. 
Wat wij hier lezen, is er een heerlijk bewijs van; on 
wij zullen zien op welk een bewonderenswaardige wijze 
de almacht van God, waarmede de profeet was toegerust, 
aan het licht trad. Hoewel hij echter beschikken kon 
over zulk een macht ten nutte van anderen, bezat hij 
zelf niets. Hij was in waarheid arm, terwijl hij velen rijk 
maakte; hij scheen alles te bezitten en had toch werke
lijk niets. Zij, ten wier behoeve hij hulpbronnen ontsloot, 
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die geheel buiten het bereik lagen van den mensch, zorgden 
voor hem en deelden hem medo, wat hij behoefde voor 
het dagelijksche leven. Daarbij kwam, dat hij alleen door 
deze wereld ging, terwijl allen op hem wachtten. 

Dit alles herinnert ons levendig aan den wandel en 
de openbaring van dien Eénen, die zich Heer en Meester 
noemen kon, en die de huldiging kon aanvaarden, welke 
het geloof Hem aanbood, terwijl Hij niets bezat, zelfs 
geen plaats, waar Hij het hoofd kon nederleggen. 

De vrouw, die ons hier wordt voorgesteld, behoorde 
klaarblijkelijk tot het goddelijke zaad in het land 
Israëls. Zij woonde in het midden van den stam van 
Issaschar, en schijnt den profeet Gods niet persoonlijk 
gekend te hebben. Maar heel spoedig ontdekt zij iets in 
hem, wat van den Heer is. Zij was bereid door God 
onderwezen te worden; hare godsdienst bestond in die 
gezindheid, welke Gods gedachten en wegen in de booze 
dagen van afval weet te onderscheiden. Nieuwe maanden 
en sabbatten maakten hare godsdienst niet uit, noch be
paalden den omgang haars geestes met God, gelijk haar 
man zoo verkeerdelijk meende. Veeleer was Elisa, die in 
die dagen het kanaal der goddelijke macht en genade 
was, onafhankelijk van den tempel en zijne voorschriften, 
haar voorwerp en hare hoop; want hij was het voorwerp, 
waarop God hot oog gevestigd had, en het werktuig, 
waarvan Hij zich bediende. Daarom bereidde zij hem een 
plaats in haar huis. De toebereidselen, die zij voor hem 
maakte, getuigden op in het oogloopende wijze, hoe goed 
zij hem verstond. Zij richt voor hem slechts een kleine 
opperkamer in met een bed, een stoel en een kandelaar. 
Alles stemde overeen met het eenvoudige karakter van 
een man Gods, dio afgezonderd van de wereld stond als 
een vreemdeling te midden van don afval. 

Zij verstond hem, daar zij op hem geleek. In hen beiden 
leefde één geest. De gedachten en gewoonten van een 
pelgrim, als Elisa was, verstond zij evengoed, daar ook 
zij daarin geoefend was. Dit is ook de eenige wijze, waarop 
men de kinderen Gods zoowel als God zelf in waarheid 
kan leeren kennen: eenheid des gemoeds en des geestes. 
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De Sunamietische woonde in het midden haars volks; 
zij had geen behoefte, dat er voor haar tot den koning 
of den krijgsoverste zou gesproken worden. Evenzoo was 
het met Elisa; want ofschoon de koning en de krijgsoverste 
hem gehoor verleenden (dit was niet meer dan billijk, 
daar hij hunne heiren had verzorgd) verkoos hij als vreem
deling te blijven in het land en te wonen in de kleine 
opkamer, voorzien van het eenvoudigste huisraad. 

Hoe duidelijk treedt hier de eenheid des geestes aan 
het licht, zooals men dit onder de kinderen Gods aantreft. 
De vrouw kon een profeet ontvangen in den naam eens 
profeten; en dit overeenkomstig de gevoelens en de nei
gingen van een profeet. En de groote profeet dier dagen, 
de getuige Gods in het land, hot vat van do rijkste 
schatten Gods, dat overal, waarheen zijne macht het leidde, 
zijne goddelijke zegeningen uitstortte, is één van zin met 
deze onbekende dochter Abrahams. Hoe kostelijk zijn toch 
de sporen van den éénen geest, die aan ieder lid der 
goddelijke familie leven en gestalte geeft! 

Doch wij ontdekken hier niet alleen een dochter Abra
hams, maar wij vinden ook iets van het huis en het geloof 
van dezen patriarch. De Sunamietische had geen zoon, en 
haar man was oud. Maar gelijk de Heer eens tot. Abra
ham gesproken had: „Omtrent dezen tijd des levens (over 
een jaar) en Sara zal een zoon hebben," zoo spreekt thans 
Jehovah's profeet tot de Sunamietische: „Omtrent dezen 
tijd des levens (over een jaar) zult gij een zoon omhelzen." 
En naar dit woord geschiedde het; levengevende kracht 
van God keerde in dat huis in, en zij omhelsde een zoon, 
gelijk haar beloofd was. 

Doch er is in dit huis nog meer voor ons op te merken. 
Door de hand van Elisa zou deze vrouw niet alleen de macht 
van God leeren kennen om het leven te geven, maar ook 
de kracht der opstanding ondervinden, evenals het huis van 
Abraham dit heeft leeren verstaan. Izaiik door de kracht 
Gods in den schoot zijner moeder verwekt, werd daarna 
als uit de dooden terug ontvangen. Zoo ook hier. De zoon 
der belofte werd gesteld onder het oordeel des doods, maar 
door dezelfde kracht Gods uit den dood opgewekt. 
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Dit is wederom een trek, die ons herinnert aan het 
huis van Abraham, en het is een vrouw, wonende in een 
afgelegen gedeelte des lands, die door den God haars 
volks waardig gekeurd werd tot zulk een eer. Zoo wordt 
het huis der Sunamietische tot een voorbeeld, waar dat 
heerlijke geheim aan het licht treedt, waaraan wij allen 
deelhebben; een voorbeeld van hetgeen elke ziel onder
vonden heeft, aan wie de kracht Gods is geopenbaard. Hier 
wordt een kracht openbaar, die zoowel het leven als de 
opstanding te voorschijn roept, een kracht die hen, die 
dood waren in zonden en misdaden, opwekt, opdat zij 
zouden leven. Het geloof eigent zich dit toe: het geloof 
't welk erkent, dat in ons de dood, maar in Jezus het 
leven is. Hoe eenvoudiger wij dit aannemen, des te ge
lukkiger zijn wij. Hoe minder vragen en twijfelingen wij 
opperen, destemeer zijn wij in overeenstemming met de 
gedachten van God. Zoo was het ook bij deze Sunamie
tische. Haar geloof was, zooals wij gezien hebben, terstond 
bereid in te gaan in de gedachten van den profeet, zelfs 
bereid om te verstaan dat alles goed zou uitloopen, zelfs 
nadat de dood het huis was binnengetreden. Haar geloof 
was bereid, niettegenstaande alle verzoekingen, zich vast 
te klemmen aan den profeet Gods. Welk een heerlijke een
voud des geloofs, welk een liefelijk vertrouwen! En ge
durende deze geheele beproeving des geloofs, waardoor zij 
evenals haar vader Abraham geleid werd, blijft haar een 
voortdurende kalmte een rust der ziele bij. Toen de aarts
vader het bevel ontving, zijn zoon op te offeren ten brand
offer, ging hij deze beproeving tegemoet, zonder dat zijne 
ziel ook maar in het minste verontrust werd. Onmiddellijk 
maakte hij den ezel en den jongen reisvaardig; en al 
wat er noodig was: mes, vuur en hout, werd zonder dra
len bijeengebracht. Het geloof rekende op de opstanding. 
Abraham oordeelde, dat God machtig was, Izaak uit de 
dooden op te wekken, evengoed als de Heer hem van te 
voren het leven in Sara's schoot verleend had. Daarom 
bleef Abraham volkomen rustig, en toen ten laatste de 
verlossing werkelijk intrad en de stem uit den hemel den 
plaatsvervanger voor Izaak aanwees, merken wij niets van 
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verrassing of verbazing bij hem; maar met dezelfde kalmte 
en zekerheid ontbindt hij zijn zoon, zooals hij hem te voren 
gebonden had. Welk een diepte en welk een waardigheid 
openbaren zich in deze gelatenheid! 

En in denzelfden geest betreedt deze geliefde en geëerde 
dochter Abrahams het pad des geloofs. De dood trad ook 
haar huis binnen; maar zij wist van Eén, die de dooden 
levend maakt. En zoo wordt ook hier de ezel en de 
jongen reisvaardig gemaakt, en in dezelfde zekere hoop 
eener opstanding der dooden, luidt de taal haars geloofs: 
„Het is wel." (vers 26.) En aan het slot heeft de levend-
making van haar kind niets verrassends voor haar. Zij 
krijgt haar doode uit de opstanding weder. (Hebr. X I : 25.) 
Door het geloof kon zij haren zoon even goed ontbinden 
als binden. Zij viel den profeet voor de voeten en boog 
zich ter aarde. Zij neemt de kostbare gave met dank 
en aanbidding aan. Zij was niet verbaasd over het wonder
bare feit. Zij onderzocht ook niet, wat licht te begrijpen 
zou zijn, of de knaap werkelijk leefde. Neen, haar geloof 
had gerekend op zulk een oogenblik, en zij had het kind 
als door de opstanding terug ontvangen. 

Dit alles levert ons een voorbeeld van het geloof eens 
zondaars. „Zou het bij ons voor ongelooflijk gehouden 
worden, dat God de dooden opwekt?" De taal des geloofs 
zegt immers: „Zou er voor den Heer iets te wonderlijk 
zijn?" Bij God zijn alle dingen mogelijk. Zoo zijn dan 
ook wij geroepen den toestand des doods en der zonde te 
verlaten en in te treden in het leven en de vrijheid, uit 
den geest der slavernij en der vreeze bevrijd, verlost van 
den last van een verontreinigd geweten. En wij zijn hier
toe in staat, zonder te twijfelen, daar het van den Heere 
is geschied. Eertijds blind, maar nu ziende, dat is de taal 
der kalme, rustige, dankbare zekerheid eens zondaars, in 
aanraking is geweest met den Zoon van God, en de ge
nezende kracht van zijn bloed heeft leeren kennen. 

Het geloof dezer trouwe ziel geeft ons echter nog meer 
te leeren. Het is, alsof haar geloof op dubbele wijze be
proefd wordt. Eerst de gedachte haars mans, en toen do 
handeling van Elisa, die de vastheid harer ziel op een 
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harde proef stelde. Haar man sprak tot haar: „Waarom gaat 
gij heden tot hem ? het is geen nieuwe maan, noch sab
bat," en Elisa zocht haar tevreden te stellen met Gehazi; 
daar hij dezen gebiedt heen te gaan, en zijn staf te leggen 
op het aangezicht van den jongen. Het geloof der vrouw 
echter doet beide verstommen. Zij laat zich door niets op
houden, maar vervolgt haar weg met dezelfde beslistheid 
en denzelfden ijver als bij Elisa, toen hij sprak: „Zoo 
waarachtig als de Heere leeft en uwe ziel leeft, ik zal 
u niet verlaten." (IToofdst. II : 2; IV : 30). 

Uit het werk des Geestes in de ziel dezer Sunamieti-
sche straalt ons een grootheid tegen, die inderdaad heer
lijk is. Reeds daardoor was Elisa haar bekend geworden, 
dat hij haar verstorven lichaam leven geschonken had. 
Hierin had zij hem of liever de kracht Gods leeren ken
nen, en aan deze kracht klemt zij zich vast tegenover 
alle verzoekingen, die zich op haren weg voordeden. 
Evenzoo staat het met den zondaar en Jezus. De zondaar, 
die tot het geloof gekomen is, heeft den Zoon van God 
leeren kennen in zijne levendmakende kracht. Hij heeft 
het geheim verstaan van dood en opstanding. Hij is op 
Golgotha geweest en bij het ledige graf. Daar heeft hij 
dingen gezien en hun beteekenis begrepen, waardoor hem 
een volkomen reiniging van het geweten voor God ten 
deel gevallen is. En geen instelling, geen godsdienstig 
gebruik, zooals men dit noemt, kan in het hart van den 
geloovige de plaats daarvan innemen. De een mag spreken 
van nieuwe maan en sabbaten, een ander van den staf 
des profeten, die zich bevindt in de hand van den afge
zant ; maar het geloof van den zondaar, die door God 
onderwezen is, grijpt niets anders aan dan de kostbare, 
onveranderlijke en onvergankelijke waardij van Hem, die 
dood geweest is en die leeft. Van dezen heeft hij geleerd, 
evenals eens deze geliefde vrouw van Elisa leerde, waar 
alleen levendmakende, genezende en verlossende kracht 
Gods ontvangen en genoten kan worden. 
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De Tafel des Heeren, en wie er 
aanzitten. 

(1 Kor. X : 14—22; Joh. XIII : 21—30; 1 Kor. V : 9—18; 2 Joh.) 

In onze vorige beschouwingen hebben wij er reeds hier 
en daar op gewezen, hoe wij ons naar het voorbeeld van 
den Heer on naar de voorschriften van Paulus aan het 
Avondmaal hebben te gedragen; en wij hebben ook opge
merkt, dat het Avondmaal de Tafel des Heeren wordt 
genoemd. 

Dit is van groot gewicht; en daarom willen wij er af
zonderlijk bij stilstaan, opdat wij de beteekenis er van 
recht leer en verstaan, en de gevolgen, welke uit deze 
waarheid voortvloeien, goed mogen inzien. 

Gelijk er gesproken wordt van den dag des Heeren 
als van den dag, die Hem toebehoort, zoo wordt er ook 
van de Tafel des Heeren gesproken als van de tafel, die 
door Hem is aangericht, en waarover Hij te beschikken 
heeft. 

„Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken en 
den drinkbeker der duivelen," zegt Paulus, „gij kunt niet 
deelhebben aan de tafel des Heeren en aan de tafel der 
duivelen." 

De tafel des Heeren is de tafel, van welke gezegd kan 
worden: dat is zijne tafel. Daarom heeft ook Hij alleen 
daar te bevelen. "Wanneer ik een maaltijd aanricht en 
mijne vrienden noodig, dan richt ik dien maaltijd natuur
lijk naar mijn wensch en goedvinden in. Als een ander 
daar iets wilde veranderen of op zij zetten, dan zou ik 
ten zeerste beleedigd worden. Welnu, zóó is het ook met 
de tafel des Heeren. Dit behoeft geen nader betoog. Is het 
Avondmaal de tafel van den Heer Jezus, waar Hij ons 
uitnoodigt, welke Hij heeft aangericht, toen Hij nog op 
aarde was, en welke Hij opnieuw overgegeven heeft aan 
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de gemeente, toen Hij in den hemel verheerlijkt was, dan 
heeft aan die tafel niemand anders dan Hij iets te zeggen 
of te bevelen, en dan behoort daar alles te geschieden 
naar zijnen wil. Geen bepalingen of inrichtingen van 
menschen mogen daar gelden. Slechts wat door den Heer 
Jezus is gezegd, en wat door de Apostelen, die door den 
Heiligen Geest werden geïnspireerd, is bepaald geworden, 
moet daar in acht worden genomen. Wij hebben reeds 
bij vele bijzonderheden de aandacht onzer lezers bepaald. 
Doch wij moeten thans bij een hoogst belangrijke zaak 
stilstaan, en wel de vraag beantwoorden: Wie behoort 
er aan de tafel des Heeren te verschijnen, en wie mag er 
niet aanzitten? 

Bij de beantwoording dezer vraag moeten wij op den 
voorgrond stellen, dat ivij daarover niets te zeggen hebben. 
Wanneer wij toch iemand tot de tafel des Heeren zouden 
toelaten, dien de Heer Jezus er niet wil ontvangen, of 
wanneer wij iemand weigeren, dien Hij zou toelaten, dan 
hebben wij daardoor zijn gezag terzijde gesteld, en dan 
houdt het Avondmaal op de Tafel des Heeren te zijn. 
Jezus alleen heeft derhalve te bepalen, wie aan zijne 
tafel verschijnen mogen en wie er van uitgesloten zijn. 
Houden wij dit goed in het oog, dan is de zaak een
voudig, en zullen wij bij al de tegenstrijdige meeningen 
der menschen den rechten weg vinden. 

Voor wie heeft de Heer Jezus zijne tafel aangericht, 
en wie worden daar door Hem uitgenoodigd en verwacht ? 
Uit onze vorige beschouwingen is gebleken, dat het Avond
maal het feest der verlossing en een gedachtenismaal van 
den Heer Jezus is. Welnu, wie anders dan verlosten kunnen 
het feest der verlossing vieren? Wie anders dan zijne 
vrienden kunnen aan den maaltijd te zijner gedachtenis 
aanzitten? En alleen zij, die den dood des Heeren kunnen 
verkondigen, kunnen hunne plaats aan de tafel innemen. 
Want die daar aanzit, zegt, dat hij gemeenschap heeft 
aan het lichaam en aan het bloed van Christus. En wie 
anders dan ware geloovigen kunnen dit zeggen ? Wie der
halve aanzit zonder verlost te zijn, zonder een vriend ge-
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naamd te kunnen worden, zonder in gemeenschap te zijn 
gekomen met den gestorven Christus, legt een valsche ge
tuigenis voor God en menschen af. En waar iedereen er 
van terug zou schrikken om een valschen eed te doen, 
daar mogen wij wel bedenken, dat, indien wij door het
geen wij doen iets verklaren, wat in werkelijkheid niet 
zoo is, wij ons aan deze groote zonde schuldig maken. 
En bovendien, aan het Avondmaal verklaren allen die 
aanzitten, dat zij met al de overigen leden van één lichaam 
zijn; en wie anders dan ware geloovigen zijn leden van 
het lichaam van Christus? 

Nu zegt men echter wel eens — en het is goed om 
de bezwaren te opperen, die men heeft — : „ wat gij daar 
zegt moge alles waar zijn volgens de leer, maar hoe komt 
het dan, dat Judas aan het avondmaal deelnam ?" En dan 
leest men ons Lukas X X I I : 19—22 voor. En daar staat 
het dan ook werkelijk. Wisten wij niet anders dan het
geen Lukas ons mededeelt, dan zouden wij noodzakelijk 
moeten aannemen, dat Judas bij het Avondmaal tegen
woordig was. Straks zullen wij zien, dat dit volstrekt geen 
bezwaar zou opleveren. Maar eerst wil ik aantoonen, dat 
het volgens het Evangelie van Johannes en volgens den 
loop der gebeurtenissen aan den Paaschmaaltijd duidelijk 
blijkt, dat Judas door den Heer is weggezonden vóór de 
instelling van het Avondmaal. Maar, zult gij zeggen, hoe 
komt het dan, dat Lukas het zóó mededeelt? Het beste 
antwoord op deze vraag vindt gij in vers 45 van het 
volgende hoofdstuk. Daar lezen wij: „En het was omtrent 
de zesde ure, en er werd duisternis over het geheele land 
tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en 
het voorhangsel des tempels scheurde doormidden. En 
Jezus, roepende met groote stem, zeide: Vader! in uwe 
handen beveel ik mijnen geest. En toen hij dit gezegd 
had, stierf hij." Alzoo volgens het Evangelie van Lukas 
scheurde het voorhangsel des tempels doormidden, eer 
Jezus stierf. Nu weten wij zeker, dat dit niet zoo geweest 
is, en dat dit niet zoo wezen kon. De Heer Jezus moest 
eerst sterven, en daarna kon het voorhangsel scheuren 
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en de hemel geopend zijn. Nochtans — Lukas verhaalt 
het zóó. Wat blijkt hier nu uit? Wel, dat Lukas ons 
geenszins een historische volgorde der gebeurtenissen geeft, 
maar, door den Heiligen Geest geleid, de geschiedenissen 
zóó groepeert, dat er een zedelijke volgorde is, waardoor 
het doel bereikt wordt, 't welk de Heilige Geest heeft. 
Zóó is het nu ook met het Avondmaal. Ik heb u 
deze verzen uit hfst. 23 voorgelezen, omdat daaruit 
blijkt, dat Lukas geenszins de gebeurtenissen naar tijd
orde beschrijft. Lezen wij nu het Evangelie van Johan-
nes, dan zien wij, dat Judas de paaschzaal verlaten heeft, 
vóór dat de Heer Jezus het Avondmaal heeft ingesteld. 
En dit is in overeenstemming met een mededeeling van 
Lukas, die daarom zoo belangrijk is, aangezien er uit 
blijkt, dat ook volgens Lukas het Avondmaal is inge
steld, nadat de paaschmaaltijd was afgeloopen. Wij lezen 
toch: „Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na den 
maaltijd." Dit was de laatste drinkbeker van het paasch-
maal. Het Paaschmaal toch was eerst afgeloopen, nadat 
het lam met de bittere saus was gegeten. Zóó vinden wij het 
dan ook in Johannes beschreven. De discipelen zitten aan 
den maaltijd aan. De Heer staat van den maaltijd op om 
de voeten zijner discipelen te wasschen. Nadat Hij zich 
weer gezet heeft, wordt met den paaschmaaltijd voortgegaan. 
Toen werd Jezus ontroerd, daar Hij er aan dacht, dat 
degene, die hem overleveren zou, met Hem aan de tafel 
zat. „Eén van u zal mij overleveren," zegt Hij. Maar de 
discipelen zagen elkander aan, alsof zij er niets van be
grepen. Zij wisten niet, dat Judas een dief was. Zij had
den het volste vertrouwen in Judas. Daarom zeggen zij: 
„Heer, wie is het?" Jezus toont daarop den schuldige 
aan. „Deze is het," zegt Hij, „wien ik de bete, als ik 
ze ingedoopt heb, geven zal." Derhalve waren zij altijd 
nog aan den paaschmaaltijd, want hier is sprake van de 
bete, en dus van het lam van den paaschmaaltijd. „En 
Jezus gaf de bete aan Judas, Simons zoon, Iskariot." 

En wat lezen wij nu? „En na de bete, toen voer de 
satan in hem." De Heer waarschuwt hem, en Judas gaat 
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dadelijk heen, nadat hij de bete genomen had. Hierdoor 
is klaar lijk bewezen, dat het avondmaal eerst is ingesteld, 
nadat Judas was weggezonden. De drinkbeker ging eerst 
rond na den maaltijd, toen Judas reeds weg was. De 
Heer heeft dit zoo bestuurd. Laat ons daar wel aan 
denken. De discipelen hadden dit niet kunnen doen, zij 
hadden Judas niet kunnen wegzenden, om de eenvoudige 
reden, dat niemand Judas kende. De Heer wist echter, 
wie Judas was, en Hij laat hem daarom weggaan, zon
der hem evenwel openbaar te maken. Want de disci
pelen denken, dat hij iets voor de armen ging koopen 
of voor het feest iets ging toebereiden. Daarom zeide ik, 
dat het niet zoo'n bezwaar zou zijn, indien Judas tegen
woordig ware geweest. Judas werd niet gekend. Het ge
weten der discipelen was dus om zijnentwil door niets 
verontrust of verontreinigd. 

En zoo is het nu nog. Er kunnen ook nu onder de 
geloovigen dezulken zijn, die zich wel voor geloovigen 
uitgeven, maar die het niet waarlijk zijn. Iedereen houdt 
ze voor geloovig en terecht, en onze harten worden daar
om door hunne tegenwoordigheid niet bezwaard. Doch — 
hoewel het geen onoverkomelijk bezwaar zou zijn, als Judas 
aan het Avondmaal had deelgenomen, is het heerlijk 
schoon, dat Jezus Judas heeft weggezonden, eer Hij het 
feest te zijner gedachtenis instelde. 

Wanneer wij deze geschiedenis van Judas lezen en 
overdenken, dan is het aan den éénen kant schrikkelijk 
te zien, waartoe een mensch komen kan; en dat wel een 
mensch, die van den Heer Jezus zoo vele bewijzen zijner 
goedheid en liefde had ontvangen. Zóó diep is hij gezonken, 
dat de duivel in hem voer. Hoe schrikkelijk, dat een 
mensch in staat is de bete te ontvangen uit de hand zijns 
Meesters, wetende dat die bete een teeken is van zijn 
schrikkelijk verraad. O, daaruit zien wij, waartoe een 
mensch, van God verlaten, komen kan. Laat het ons allen 
bedenken! Er is ook voor ons, die den Heer Jezus kennen, 
zoo ontzaglijk veel uit te leeren. Maar vooral gij, die Jezus 
nog niet hebt aangenomen, die misschien zeer godsdienstig 
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zijt, die alle mogelijke moeite doet om den hemel te gewinnen, 
maar die geen vrede hebt, denk er aan, waartoe gij komen 
kunt, wanneer God u verlaat. Op den bodem van het 
menschelijk hart woont de vijandschap tegen God. O, 
verhard uw hart niet! Blijf niet voortgaan met uw eigen 
weg te vervolgen en uwe eigen gedachten te koeste
ren, maar geloof in Jezus Christus, en gij zult behouden 
worden! 

Aan den anderen kant echter is het heerlijk tegenover 
de schrikkelijke boosheid van Judas de overgave van Jezus 
te zien. Vrijwillig geeft Hij zich over. Hij weet, wat Judas 
gaat doen, en Hij houdt hem niet terug! Neen, Hij 
zendt hem heen met de woorden: „Wat gij doet, doe 
het haastelijk." Het boosaardig instrument des satans 
wordt door Hem heengezonden om het werk der dui
sternis te verrichten. Aanbiddelijke Heer! Gij behoefdet 
slechts één woord te spreken en de verrader lag ontmas
kerd aan uwe voeten. De vurige Petrus had hem zijn 
zwaard in het hart gestoken, gelijk hij later Malchus' 
oor afsloeg. Maar Gij gaaft TJ over! Gods wil te doen 
was uwe spijze; en toen de verrader, op uw bevel heen
gegaan, de deur achter zich sloot, zeidet Gij vol hemelsche 
vreugde: Nu is de Zoon des menschen verheerlijkt, en 
God is in hem verheerlijkt. Onuitsprekelijke liefde! God
delijke grootheid! Vol aanbidding en bewondering buigen 
wij ons voor U neder. 

Aan de Tafel des Heeren behooren dus alleen de ver
losten, de vrienden des Heeren. Door hen alleen kan dit 
feest worden gevierd, voor hen alleen is de tafel aan
gericht. Maar — als dit zoo is, dan staat die tafel ook 
open voor allen, die gelooven, voor allen zonder uitzon
dering. 

Alle geloovigen zijn discipelen van Jezus, en tot zijne 
discipelen zeide de Heer: „Doet dit tot mijne gedachte
nis." Aan zijne tafel noodigt Jezus dus allen, die Hem 
toebehooren. Willen wij derhalve kunnen zeggen, dat wij 
de Tafel des Heeren hebben, dan moeten aan die tafel 
allen worden toegelaten, die de Heer er zou toelaten, en 
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allen worden afgewezen, die door Hem geweigerd worden. 
Dit is een zeer belangrijk beginsel, dat, helaas! in de 
christelijke kerk verloochend wordt. Wie door den Heer 
worden afgewezen, worden in bijna alle christelijke ge
meenschappen of kerken, zooals men ze noemt, aangeno
men. Gansche scharen van menschen, die geheel onbe
keerd en van het geloof vervreemd zijn, die in de wereld 
en in de zonde leven, nemen deel aan de avondmaals
viering. En wie door den Heer zijn aangenomen, worden 
van de tafel geweerd. De verschillende geloofsbelijdenissen, 
kerkelijke inrichtingen en gebruiken zijn de scheidsmuren 
tusschen de ware geloovigen en hinderpalen voor hunne 
vereeniging aan de Tafel des Heeren. Om slechts één voor
beeld te noemen, dat duidelijk spreekt. Duizenden Chris
tenen meenen, dat ook de kleine kinderen der geloovigen 
moeten gedoopt worden. Duizenden anderen daarentegen 
zijn overtuigd, dat alleen aan geloovigen de doop mag 
worden bediend. Welnu, wat doen zij ? De eersten laten 
niemand tot hunne gemeenschap of aan het avondmaal 
toe, die tegen den kinderdoop is; en de laatste ontvangen 
niemand in hun midden en aan het avondmaal, die zijn 
kinderen laat doopen of zelf niet als geloovige gedoopt is. 
Ware de Heer Jezus in persoon lichamelijk hier beneden, 
dan zouden die allen aan zijne tafel worden toegelaten. 
Doch nu wordt door menschelijke instellingen en bepa
lingen vereenigd, wat gescheiden, en gescheiden, wat ver-
eenigd moest wezen. De ongeloovigen toegelaten en de 
geloovigen van de tafel geweerd! 

Hebben wij evenwel verstaan, dat het Avondmaal de 
Tafel des Heeren is, waar Hij alleen zeggenschap heeft, 
en vergaderen wij ons in den naam van Jezus, en niet 
langer in den naam van een mensch of van een ge
nootschap, dan zullen wij ons voor beide groote dwalingen 
wachten. Wij onderwerpen ons dan aan het oordeel des 
Heeren, hoe moeielijk dit ook in sommige gevallen voor 
onze natuur moge zijn. Wij zullen dan allen weren, van 
wie wij niet de overtuiging' hebben, dat zij Jezus toebe
hoor en en door het geloof in Hem kinderen Gods zijn 
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geworden. En wij nemen dan alle geloovigen aan — om 
het even of zij Luther of Menno Simons, Calvijn of Bun
jan, Zwingli of Spurgeon heeten. Hoe verschillend ook in 
denkbeelden over verscheidene onderwerpen, erkennen wij 
hen allen voor kinderen Gods, die wij met vrijmoedigheid 
en vreugde de broederhand reiken, en dus aan de Tafel 
des Heeren ontvangen. Weigeren wij dit te doen, dan 
hebben wij de Tafel des Heeren veranderd in de tafel 
van een partij. En dat is een ernstige dwaling. Te 
weigeren, wie door Jezus wordt toegelaten, is een even 
groote beleediging voor den Heer, als aan te nemen wie 
door Hem verworpen worden. Bedenken wij dit wel; en 
al mogen wij dan ook den tegenstand en de verachting 
der menschen ondervinden, zoodat wij soms maar met 
enkelen te zamen kunnen komen, laat ons genoeg hebben 
aan de goedkeuring van Hem, die gezegd heeft: „Waar 
twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben ik 
in het midden van hen." Met weinigen aan te zitten on
der zijne goedkeuring is beter dan met tienduizenden 
avondmaal te vieren aan de tafel van een partij. 

Hierbij hebben wij evenwel ééne zaak wel in het oog 
te houden, namelijk de tucht, die in de gemeente des 
Heeren moet worden uitgeoefend. Alle geloovigen moeten 
aan het Avondmaal worden toegelaten; niemand van hen 
mag om verschil van gevoelen worden geweerd; maar er 
moet tucht zijn; die zich aan openbare zonden schuldig 
maken of tot dwaalleer vervallen, moeten van de tafel des 
Heeren worden verwijderd. We vinden zulks uitdrukkelijk 
bevolen in den brief aan de Korinthiërs en in den twee
den brief van Johannes. 

In de gemeente te Korinthe was een man, die zich aan 
een grove zonde had schuldig gemaakt. Welnu, Paulus 
geeft bevel aan de gemeente, dat die man buiten het 
huis moet worden gezet. Belangrijk is hetgeen hij zegt: 
„Wat heb ik ook die buiten zijn te oordeelen. Oordeelt 
gij niet hen, die binnen zijn ?" Dit is daarom zoo belang
rijk, omdat wij daaruit zien, dat er een „buiten" en een 
„binnen" is. Dit beeld wordt ontleend aan een huis. Die 
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in het huis zijn, zijn binnen, die op straat staan, zijn 
buiten. Welnu, allen die gelooven, vormen de gemeente 
Gods, en die zijn dus binnen. Maar allen, die niet geloo
ven, zijn buiten. De gemeente Gods was geheel afgezonderd 
van de wereld. In Hand. 2 is dit zeer duidelijk, gelijk wij 
vroeger reeds opgemerkt hebben. Het was niet voldoende 
een Israëliet te zijn, men moest, om behouden te kunnen 
worden, tot de gemeente worden toegevoegd. Zoo was het 
in Jeruzalem, en zoo was het ook onder de heidenen. In 
de gemeente is dus het „binnen." Daar buiten hebben 
wij geen macht en geen gezag. Wat er van de wereld 
worden zal, heeft God alleen te beslissen. Hij oordeelt, 
die buiten zijn. Maar wij oordeelen degenen, die binnen 
zijn. 

„Wanneer iemand," zoo zegt de Apostel, „een broeder 
genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of 
een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 
of een roofgierige, dan zult gij met hem geen omgang 
hebben, gij zult met zoo iemand zelfs niet eten." En aan 
het einde van zijne vermaningen zegt hij: „Doet den 
booze uit uw midden weg.'''' Derhalve moest zulk een zon
daar buiten de gemeente worden gezet en daardoor op het 
gebied van den satan. Daarom spreekt Paulus er van dezul
ken aan den satan over te leveren. Die zondaar in Korinthe 
bevond zich in de gemeente, dat is op het gebied des Hee
ren Jezus en des Heiligen Geestes; en nu moest hij gezet 
worden buiten de gemeente, d. i. in de wereld, die het 
gebied van den satan is, want de duivel is de vorst dezer 
wereld. Dit buiten zetten moest echter niet uit boos
heid of uit wraak geschieden, maar uit liefde, niet om te 
verderven, maar om te behouden. Lever denzulke aan 
den satan over tot verderf des vleesches, opdat de geest 
behouden worde in den dag des Heeren Jezus. En in 
dit geval heeft het daartoe ook werkelijk geleid. Wij 
weten uit den tweeden brief aan de Korinthiërs, dat deze 
man zich heeft bekeerd van zijne zonde. Paulus smeekt de 
Korinthiërs hem wederom aan te nemen, opdat hij door 
al te overvloedige droefheid niet zou verslonden worden. 
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De gemeente heeft dus te oordeelen over degenen, die 
binnen zijn. Wanneer iemand zich misdraagt, d. w. z. 
zich schuldig maakt aan een van de zonden, welke de 
Apostel opnoemt, dan moet hij uit het midden worden 
weggedaan. Wel is waar is dit tegenwoordig in de praktijk 
hoogst moeielijk. Vroeger, in de dagen der Apostelen, toen 
aan elke plaats de gemeente zich nog als één geheel open
baarde, gevoelde ieder, die buiten gesloten was, den ont-
zettenden ernst dezer zaak, want nergens vond hij het 
Woord des Heeren, en nergens kon hij gemeenschap oefe
nen; slechts het Heidendom of het Jodendom opende zijn 
armen voor hem. Maar thans kan iemand, die door ons naar 
's Heeren woord uitgesloten is, misschien reeds heel spoedig 
door de Gereformeerden of Lutherschen worden aangenomen 
en aan het avondmaal aanzitten. Evenwel, hoe treurig 
dit ook is, en hoe moeielijk en gebrekkig onze handeling 
dus ook in hare uitwerking zijn moge, zoo zijn wij toch 
geenszins ontslagen van de verplichting om den wil des 
Heeren te volbrengen. Ieder, die zich aan de door Paulus 
genoemde zonden schuldig maakt, moet, evenals de man 
in Korinthe, worden buiten gesloten. Wij moeten daarbij 
evenwel bedenken, dat het openbare en geen geheime 
zonden zijn, waarover de gemeente te oordeelen heeft. Bn 
ook moeten wij niet meenen, dat Paulus ons een volledig 
lijstje geeft van zonden, waarvoor iemand moet worden 
uitgesloten, maar dat als algemeene regel door hem wordt 
gesteld, dat de booze uit het midden moet worden weg
gedaan. 

Doch er was nog een ander geval mogelijk. Greloovigen 
konden tot dwaalleer vervallen. De voorbeelden daarvan 
waren reeds in Paulus' leven aanwezig. Hij spreekt van 
Hymeneüs en Alexander, die hij den satan had overge
leverd, opdat zij leeren zouden niet meer te lasteren. 
(1 Tim. 1:20.) Hij zegt, dat er sommigen van de waar
heid waren afgedwaald, zeggende dat de opstanding reeds 
geschied was; en voegt er aan toe, dat hun woord zou 
voorteten gelijk de kanker. (2 Tim. I I : 16—18.) Hij pro
feteert den ouderlingen te Efeze, dat er uit hun midden 
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mannen zouden opstaan, die de kudde niet sparen zouden. 
(Hand. XX.) En aan het eind der apostolische eeuw zegt 
Johannes, die alle apostelen heeft overleefd, dat er velen 
in do gemeente waren, die een ander evangelie verkon
digden, en niet geloofden, dat Jezus Christus in het vleesch 
gekomen was, die dus zoowel de godheid als de ware 
menschheid des Heeren loochenden. (2 Joh.) Welnu, van 
dezen zegt de Apostel: „Indien iemand tot u komt, en 
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt 
tot hem niet: "Wees gegroet! want die tot hem zegt: 
Wees gegroet! heeft gemeenschap met zijne booze wer
ken." Wij zien hieruit, dat de tucht over valsche leeraars 
zwaarder is, dan over zondaars. Waar van de laatsten 
wordt gezegd, dat zij uit het midden moeten worden weg
gedaan en men niet met hen eten moet, wordt omtrent 
de eersten het bevel gegeven, dat men hen niet in huis 
ontvangen en op straat groeten zal. 

Wanneer er dus gevraagd wordt: wie mag aan de 
Tafel des Heeren verschijnen, dan is het antwoord: alleen 
ware geloovigen. En wanneer er gevraagd wordt: wie 
moeten aan de Tafel des Heeren worden toegelaten, dan 
zegt de Schrift: allen die Jezus toebehooren. Maar dan 
worden die geloovigen vermaand om een ieder, die zich 
aan een openbare zonde schuldig maakt, of die een val
sche leer verkondigt, uit hun midden te verwijderen. 
Want de gemeente behoort te waken voor de heiligheid 
van de Tafel des Heeren. Het is haar opgedragen te zor
gen, voorzoover zij dit doen kan, dat er niemand daar 
verschijnt, die den Heer Jezus niet toebehoort, en dat de 
boozen worden verwijderd. 

De gemeente moet evenwel niet denken, dat zij dit in 
eigen kracht doen kan. Zij heeft uit haarzelve niet de 
minste kracht, en zij bezit in het geheel geen gezag. 
Alle kracht en gezag berust bij haar Hoofd en Heer. 
Jezus moet steeds met zijnen Geest en door zijne te
genwoordigheid in het midden zijn. Dit wordt ons dui
delijk door den Heer zelven gezegd in Mattheüs XVIII. 
Waar een zaak, die tusschen twee broeders bestaat, ein-
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delijk als in de hoogste instantie voor de gemeente is 
gebracht, en de gemeente haar oordeel heeft uitgesproken, 
daar zegt de Heer: „Voorwaar ik zeg u : Al wat gij op 
de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden zijn; 
en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den 
hemel ontbonden zijn. Wederom zeg ik u : indien twee 
van u overeenstemmen op aarde over eenige zaak, die zij 
mochten begeeren, zij zal hun geworden van mijnen Vader, 
die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen." 
De Heer is daar met zijne hulp en met zijn gezag. Al 
wat de gemeente doet, moet in den naam des Heeren zijn, 
en moet verricht worden naar zijn bevel en op zijn gezag. 
Alleen dan heeft wat zij doet kracht en geldigheid. Zelfs 
een Apostel had geen macht om op eigen gezag de tucht 
uit te oefenen. In Korinthe, waar die zondaar moest wor
den buitengesloten, zegt Paulus: „Want ik, naar het 
lichaam afwezig, maar naar den geest tegenwoordig, heb 
reeds, als ware ik tegenwoordig, geoordeeld hem, die dit 
aldus bedreven heeft, in den naam van onzen Heer Jezus 
Christus, als gij en mijn geest vergaderd zult zijn met de 
kracht van onzen Heer Jezus Christus, denzulken aan den 
satan over te geven." En in den tweeden brief, waar hij 
hen smeekt dien man weer op te nemen, opdat hij door 
al te overvloedige droefheid niet zou verslonden worden, 
zegt hij: „Wien gij nu iets vergeeft, ik ook; want ook ik, 
wat ik vergeven heb, indien ik iets vergeven heb, het is 
om uwentwil in den persoon van Christus." (2 Kor. II : 
5—11.) De gemeente heeft het heerlijk voorrecht in den 
naam des Heeren vergaderd te mogen zijn, en dan zijne 
tegenwoordigheid te mogen genieten; en waar Hij tegen
woordig is, daar is Hij met zijne hulp en met zijn gezag 
in het midden, zoodat de besluiten, die daar genomen 
worden, naar zijnen wil zijn en dus bindende kracht 
hebben. 

Het Avondmaal is derhalve de Tafel des Heeren, waar 
de Heer alleen te bevelen heeft. Alles moet daar naar 
zijnen wil ingericht zijn en volgens zijne gedachte ge-
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schieden. Die door Hem daar uitgenoodigd worden, moeten 
wij er ontvangen; die Hij afwijst, mogen door ons niet 
toegelaten worden. Menschelijke meeningen en overleggingen 
komen daar niet te pas. Geve de Heer ons genade om de 
heiligheid en waardigheid van zijne tafel hoog te houden 
en te handhaven! 

Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

7. De doodelijke spijze tot een gezonde gemaakt. 

(2 Kon. IV : 38—41.) 

De verschillende voorvallen, welke wij in het leven van 
onzen profeet aantreffen, zijn even zoovele gelegenheden, 
bij welke de heerlijkheid heenbrak door de wolk zijner 
schijnbare nietigheid en armoede; en dit was ook een 
van die karaktertrekken, welke het leven van den Zoon 
van God hier beneden kenmerkten. 

In het gedeelte, dat thans voor ons ligt, treedt het doen 
en laten van den profeet op bijzonder merkwaardige wijze 
aan den dag, en daardoor tevens de daden van Hem, van 
"Wien hij het tegenbeeld is. 

„De dood is in den pot", dat wil zeggen: de dood was 
daar, waar leven had moeten zijn; de dood was doorge
drongen tot een plaats, van waar het leven zijn onder
houd en zijne kracht putte. Doch de profeet bezit hier 
een middel tegen den dood, gelijk hij er vroeger een 
had tegen den vloek in Jericho. Hier heeft onze profeet 
het voorbeeld van Jezus: meel om in den pot te doen, 
gelijk vroeger het zout, om in het water te werpen; 
zoowel het een als het ander wordt langs dezen weg 
gezond gemaakt. Mozes stelde hetzelfde voor te Mara, 
waar hij het hout gebruikte om de bittere wateren zoet 
te maken. Want de Zoon van God heeft zichzelven op 
het tooneel des doods begeven en heeft den loop des 
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doods tegengehouden. Hij verscheen met zijn heilaan-
brengend kruis en deed te niet dengene, die het geweld 
des doods had. (Hebr. 2 : 14.) „Door zijne striemen is ons 
genezing geworden." (Jes. LUI.) 

Wel klinkt er een kreet bij de ontdekking, dat de dood 
binnengedrongen is; maar de Zoon van God heeft op 
dien kreet geantwoord. Wij eten van hetgeen wij in onzen 
eigen wil hebben opgelezen; maar Jezus doet de spijze 
veranderen, en geeft ons waarlijk spijs en waarlijk drank, 
waarvan wij zelfs ten tijde van hongersnood kunnen 
leven. 

Vloek en dood zijn geheellijk onderworpen aan Hem, 
die zich om onzentwil begeven heeft op het veel bewogen 
schouwtooneel des levens. Hij zegt: „Ik heb de sleutels 
van den dood en van den hades", en Zijne macht zal de 
schepping bevrijden van den vloek en den dood werpen 
in den poel des vuurs. 

Waarom, zoo zouden wij met verbazing kunnen vragen, 
hebben wij er ons aan gewaagd, wilde vruchten op te lezen 
en zoo den dood over ons te brengen ? Waarom bleven wij 
niet aan den disch zitten, zooals dien in den beginne voor 
ons was toebereid ? 

Want dit voorval, hoe onbeduidend ook op zichzelf, 
geeft ons in het klein een beeld van de groote verbor
genheid in haar geheelen omvang. Wat heeft Adam ge
daan ? Wat deed Christus ? Vinden wij hier niet het ant
woord op deze beide vragen? De profeet bereidde den 
maaltijd. Hoewel het een tijd van hongersnood was, had 
hij toch zijne hulpbronnen. Hij had een gerecht voor zijne 
gasten, en de pot borrelde op het vuur. Daar was er 
echter een — het doet er niet toe wie — voorzeker 
niet de profeet noch zijn dienaar — die het maal dacht 
te verbeteren, en in zijne opgedrongen dienstvaardigheid, 
wilde kolokwinten las. Zijn kolokwinten echter brachten 
den dood in den pot van den profeet. En nu vraag ik: 
heeft Adam niet hetzelfde gedaan ? Jehovah, de Schepper, 
had in Eden voor den mensch een voedzaam, smakelijk 
en rijk voorzien maal bereid; Adam echter meende, daar-
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aan nog iets te kunnen verbeteren. Hij las wilde vruch
ten bijeen, iets wat de Heere niet bestemd had voor den 
disch, iets wat Adam er bij voegde; daarmede echter be
dierf hij alles en bracht den dood in den pot. Hij bracht 
ook den dood aan den disch, dien de Heere beladen had 
met de aangenaamste en verkwikkendste spijzen. 

De profeet echter bezit het gepaste tegenmiddel en 
maakt den inhoud van den pot gezond. Wederom zetten 
zich zijne gasten aan den disch met een eetlust, die aan 
sterkte slechts heeft toegenomen, om de nog smakelijker 
geworden spijze te nuttigen. Thans hebben zij niet alleen 
een toebereid, maar ook een gezond gemaakt maal voor 
zich. Wel hebben zij oorzaak den man en zijne hulp
bronnen te bewonderen en lief te hebben, die in staat 
was (met een genade, die niet verwijt,) die goede 
zaken, welke voor hen bestemd waren, maar die zij 
in hunnen lichtvaardigen overmoed dachten te verbe
teren, doch geheel hadden verdorven en verontreinigd, 
hunne voedende kracht te hergeven. Aanschouwen wij 
hierin niet, zoo vraag ik wederom, een beeld van Jezus 
en van ons zelf? Zitten ook wij niet aan een maaltijd, 
die gezond gemaakt is? „De bladeren des booms zijn tot 
genezing der volken." Wij zijn gezeten aan een disch zoo 
heerlijk en zoo verkwikkend, als er nooit een kon gevon
den worden onder de schaduw der boomen in Eden; ja 
wij nemen deel aan het feest des Verlossers met een 
hart vol nieuwe, zalige gevoelens. Wij bewonderen zijne 
macht, die niet alleen in staat was het aanzijn te geven, 
maar ook te genezen; en gaan op in lof en dank, wan
neer wij gedenken aan de liefde, die in plaats van ons 
te verwijten, de aangerichte schade op zulk een heerlijke 
wijze heeft verholpen. 

8. De menigte g-espijzig'd. 
(2 Kon. IV : 42—44.) 

In de voorgaande geschiedenis hebben wij op schitte
rende wijze de macht gezien van den Zoon van God, 
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optredende tegenover de macht des doods. Wij werden 
herinnerd aan den Sterkere, die in het huis van den sterke 
ingaat, en zijne vaten ontrooft — aan de macht des levens, 
welke verschijnt op de plaats des doods, om denzelve 
te niet te doen. 

In dit gedeelte echter vinden wij een veel mildere 
openbaring van de macht van dienzelfden hooggeprezen 
Jezus. Nog altijd was het hongersnood, (vs. 38.) Maar 
met twintig gerstebrooden en eenige groene aren spijzigt 
de profeet, tot verbazing van zijnen dienaar, honderd 
mannen — evenals Jezus in later tijd, tot verwondering 
zijner discipelen, met vijf gerstebrooden en twee vischjes, 
vijf duizend menschen spijzigde. En na de beide maaltij
den bleven er nog brokken over, om ons te doen zien, 
welk een overvloed er is in het huis onzes Vaders. Daar 
is „overvloed van brood." (Luk. XV.) "Wij mogen tot 
Hem gaan, als tot iemand, die zoowel overvloed van 
rijkdommen als overvloed van liefde heeft. Noch ten 
aanzien van zijn persoon, noch ten opzichte van zijne hulp
bronnen zijn er perken gesteld. Zijne liefde is in over
eenstemming met zijne almacht, en ik zou er kunnen 
bijvoegen: de macht zijner liefde kent perk noch palen. 

Er bestaat echter niet alleen verschil tusschen den om
vang (indien ik mij zoo mag uitdrukken) van deze beide 
wonderen, maar ook wat betreft hun aard en hun uitge-
strekheid. Elisa spijzigt de mannen „naar het woord des 
Heeren;" Jezus daarentegen naar zijn eigen woord. Elisa 
zegt: „"Want alzoo zegt de Heere: Men zal eten en over
houden." Jezus echter zegt: „Doet de menschen nederzit-
ten." Zoo zijn de heerlijkheden verschillend. Jezus was het 
woord, door 't welk Elisa de mannen spijzigde. Elisa droeg 
den naam van Jehovah met zich. Jezus echter was Jehovah 
zelf. Het waren de rechten van zijn eigen naam, krachtens 
welke Hij handelde. In U, o Heere Jezus! erkennen wij 
den Zoon des menschen, maar tegelijk God zelf, boven 
alles te prijzen tot in eeuwigheid! 
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De schriftuurlijke wijze van de 
Avondmaalsviering. 

(1 Kor. X:16; 1 Kor. XI: 26; 1 Petr. 11:4—10.) 

Uit onze beschouwing over het Avondmaal des Heeren 
is gebleken, dat het Avondmaal door den Heer is ingesteld 
ter zijner gedachtenis, en dat het in de plaats van het joodsche 
pascha het feest onzer verlossing van de macht der zonde 
is. Aan dat Avondmaal verkondigen wij den dood des 
Heeren, belijden deel te hebben aan zijn voor ons over
gegeven lichaam en zijn voor ons vergoten bloed, en geven 
door het eten van één en hetzelfde brood uitdrukking aan 
de eenheid der gemeente. Wij toonden aan, dat het 
Avondmaal geen genademiddel, geen sacrament is, maar 
een maaltijd, waar de geloovigen te zamen komen om 
het brood te breken en den drinkbeker te ledigen, welke 
den voor ons gestorven Heiland voorstellen. "Wij moe
ten thans nog stilstaan bij een ander zeer belangrijk 
onderwerp, namelijk bij de zoogenaamde bediening van 
het Avondmaal. 

Ik zeg de zoogenaamde bediening van het Avondmaal, 
omdat er in de Schrift van geen bediening van het Avond
maal sprake is. Dit denkbeeld, 'twelk zoo algemeen is, 
en zoozeer in de gedachten der Christenen is opgenomen, 
dat men zelfs zegt, wanneer men naar het Avondmaal 
gaat: „ik ga naar de bediening," heeft zijn ontstaan te 
danken aan het valsche begrip, dat het Avondmaal een 
sacrament, een genademiddel is , 'twelk in den naam des 
Heeren moet uitgereikt worden door daartoe geordende 
en gewijde personen. Ongewijde handen, zoo zegt men, 
mogen het brood niet breken en den drinkbeker niet 
uitreiken. Hierdoor wordt, volgens hunne meening, het 
Avondmaal ontheiligd. Maar in de Schrift wordt ons juist 
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het tegenovergestelde geleerd. Daarbij wenschen wij thans 
onze aandacht te bepalen. 

Menigeen zal zich verwonderd hebben, dat ik bij de 
behandeling van de leer omtrent het Avondmaal 1 Petrus 
I I vers 4—10 heb voorgelezen. Als wij evenwel nagegaan 
hebben, wat Petrus ons in deze plaats leert, dan zal die 
verwondering ophouden, en zullen wij begrijpen, dat zijne 
woorden een belangrijke beteekenis hebben ten opzichte 
van de wijze, waarop de Heer wil, dat wij het Avondmaal 
zullen vieren. 

Wat toch was in het Oude Testament bij de eeredienst 
in Israël door God geboden? Zoowel in den Tabernakel 
als in den Tempel mocht in het Heilige der heiligen, 
waar de ark des verbonds stond met de cherubijnen der 
heerlijkheid, tusschen welke de Heere God woonde, nie
mand inkomen. De toegang tot deze heerlijke en heilige 
plaats was voor iedereen gesloten. Geen mensch mocht er 
ingaan; want indien van de Israëlieten niet één waardig 
was daar in te gaan, dan mocht zeker niemand uit de 
volken dat heiligdom binnentreden. In Gods tegenwoor
digheid mocht en kon niemand komen. Wel moest de 
Hoogepriester eenmaal des jaars, op den grooten Verzoen
dag, in het Heilige der heiligen ingaan, maar dit was 
niet om God te aanbidden of offeranden der dankzegging 
te brengen, doch om bloed te sprengen, en daardoor eerst 
voor zijne eigene zonden en daarna voor de zonden des 
volks verzoening te doen. J a , wat meer zegt, de hooge
priester mocht niet in zijne hoogepriesterlijke kleeding 
binnengaan, maar in het wit gekleed, en hij moest, vóór 
hij inging met het bloed, een schaal met brandenden 
wierook voor de arke des verbonds neerzetten, opdat de 
wolken van den wierook het verzoendeksel zouden bedek
ken, opdat hij niet zou sterven. 

Daarop volgde het heilige, waar het brandofferaltaar 
stond, waarop myrrhe, aloë en andere specerijen werden 
aangestoken tot een weiriekenden reuk voor het aangezicht 
des Heeren. In dit heilige mochten alleen de priesters 
komen. Geen man van het volk was in staat om offer-
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anden op te offeren aan God. Toen koning Uzzia het 
waagde de plaats van den priester in te nemen en te 
offeren, werd hij met melaatschheid gestraft. 

Daarna kwam de voorhof, waarin het koperen altaar 
en het koperen waschvat stonden. Daar mochten alle 
Israëlieten binnenkomen, doch alleen de priesters moch
ten het altaar bedienen. Zij alleen konden de schuld- en 
zondoffers opofferen. 

Zoo waren dus alle Israëlieten ganschelijk van de be
diening uitgesloten. Tusschen hen en God stonden de 
priesters, die zoowel verzoening deden voor de zonden, 
als den wierook voor het aangezicht des Heeren ontstaken. 

Welnu, hoe merkwaardig is het, dat de Apostel Petrus, 
en niet de Apostel Paulus, dus de man der besnijdenis, aan 
geloovige Israëlieten, en niet aan geloovigen uit de volken, 
deze treffende woorden schrijft: „Zoo wordt ook gijzelven, als 
levende steenen, opgebouwd tot een geestelijk huis, een 
heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, 
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus." 

Toen zij dit den eersten keer hebben gehoord, zullen 
zij wel de handen ineen geslagen hebben van verbazing. 
Hoe is 't mogelijk! De tegenwoordigheid Gods voor men-
schen toegankelijk! De drie uitnemendste discipelen van 
Jezus beefden van angst, toen zij zagen, dat Mozes en 
Elia in de wolk ingingen. En thans, welk een verande
ring ! Geen priesterlijke stand meer, maar een heel volk 
van priesters. En niet meer mannen alleen, neen, ook 
vrouwen en kinderen, ouden en jongen; want ieder, die 
in Christus gelooft, is een priester. Dit wordt hier uit
drukkelijk verklaard. Het is de eerste maal, dat het 
voorkomt. Later vinden we het meer. Lezen wij slechts 
in de Openbaring. Petrus had het goed begrepen. Hij 
stond waarlijk op de hoogte der Christelijke vrijheid, en 
had goed de beteekenis van het scheuren van den voor
hang verstaan. Thans was er geen hinderpaal meer om 
in het heiligdom in te gaan. Mocht eerst geen mensch in 
Gods tegenwoordigheid verschijnen, thans, nu God zelf 
den voorhang van boven naar beneden had doen scheuren, 
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is de toegang tot Hem geopend voor een ieder, die Jezus 
kent als zijn Heer en Heiland. Thans zijn allen, die met 
Jezus verbonden zijn, koningen en priesters. Welk een 
heerlijke waarheid! Ja voorzeker, zij heeft eerst de ver
bazing der geloovigen opgewekt, maar toen zij het begre
pen hebben, zullen zij zich over dit belangrijke beginsel 
der Christelijke leer, 'twelk die leer kenmerkt, hebben 
verheugd met groote vreugde en dankbaarheid aan den 
Heer, die hen in zulk een heerlijke betrekking had 
gebracht. 

Onze Hoogepriester is Christus. Wij hebben een Hoo-
gepriester, zegt de Apostel, die de hemelen is doorgegaan, 
en die zich gezet heeft aan de rechterhand Gods in den 
hooge. Hij staat daar niet, neen Hij zit. Paulus zegt: 
„De hoofdsom nu der dingen, waarover wij spreken, is 
dat wij zoodanig een Hoogepriester hebben, die zich gezet 
heeft aan de rechterhand van den troon der majesteit in 
de hemelen." En op een andere plaats zegt hij: „Ieder 
priester staat wel dagelijks dienende, en dezelfde slacht
offers dikmaals offerende, die nimmermeer zonden kunnen 
wegnemen, maar deze heeft zich voor altijd gezet aan de 
rechterhand Gods." "Welk een hoogepriester is Hij! Bij 
Hem vallen alle andere hoogepriesters weg. Hoe heerlijk 
is het Hem zóó te aanschouwen! Daarom zegt de Apostel: 
Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Jezus 
als onze Hoogepriester, die, nadat het voorhangsel ge
scheurd is, in de hemelen is ingegaan. Straks komt Hij 
op deze aarde als de ware Melchizédek. En omdat wij 
zulk een grooten Hoogepriester hebben, kunnen wij met 
vrijmoedigheid in het hemelsche heiligdom ingaan. Alle 
geloovigen worden daartoe opgewekt. Allen zijn priesters, 
maar allen erkennen den grooten Hoogepriester Jezus 
Christus, en buigen zich voor Hem neer. 

De nieuwe bedeeling heeft tot bijzonder kenmerk, dat 
al hetgeen in het Oude Testament als voorafschaduwing 
was gesteld, tot werkelijkheid is gebracht. De Hooge
priester in Israël was de type, het voorbeeld, de vooraf
schaduwing van onzen Hoogepriester Jezus Christus; en 
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de priesters waren het voorbeeld van allen, die gelooven 
in Christus. En het volk ? Dat is er niet meer. Het volk, 
voor hetwelk de hoogepriester moest werken en offeren, 
is geworden een volk van priesters, gelijk wij lezen in 
het vierde vers van 1 Petr. I I : „Tot wien komende, als 
tot een levenden steen, door menschen wel verworpen, 
maar bij God uitverkoren en dierbaar, zoo wordt ook gij-
zelven, als levende steenen, opgebouwd tot een geeste
lijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offer
anden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus." 

Alzoo allen, die tot den levenden steen gekomen zijn, 
die in hem de kostbaarheid gezien en gevonden hebben, 
vormen samen een geestelijk huis. Petrus dacht aan den 
tempel. De tempel te Jeruzalem bestond uit doode steenen. 
Maar het geestelijke huis van Jezus bestaat uit levende 
steenen. Merkwaardig is de overeenkomst. Gfroote steen-
blokken werden in de steengroeven gehouwen, kant en 
klaar gemaakt, en daarna opgetrokken, naar Jeruzalem 
gebracht, op elkander gelegd, om aldus het groote gebouw 
te vormen. Geen hamerslag of geklop werd er bij den 
bouw vernomen. Die blokken van duizenden kilo's waren 
zóó gehouwen, dat zij volkomen op elkander pasten, en 
alleen op elkander behoefden te worden gelegd om den 
prachtigen tempel daar te stellen. "Welnu, het geestelijke 
huis wordt evenzoo gevormd. De geestelijke steenen zijn 
kant en klaar, als zij er worden ingebracht. God heeft ze be
werkt en bereid. Hij legt ze op elkander; en het huis 
zal voltooid zijn, als de laatste steen er op geplaatst is. 
Alle ware geloovigen zijn levende steenen, die worden 
samengevoegd tot één geestelijk huis. En niet alleen dit, 
maar zij zijn ook een heilig priesterdom. Wie vormen dus 
nu het heilige priesterdom? Alle geloovigen; indien wij 
tot de geloovigenbehooren, dan ook wij. Er is geen geloovige, 
of hij is een priester! En derhalve is het geheel onjuist, 
geheel bezijden de waarheid te spreken van priesters of 
geestelijken en leeken. Dit werpt de gansche leer des 
Christendoms omver, neemt het fondament van de Chris-
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lijke godsdienst weg, en voert of tot het Jodendom of 
tot het Heidendom terug. 

Een volk van priesters, een heilig priesterdom! Ja, 
Petrus, die wel wist, hoe vele vooroordeelen er waren 
onder de geloovigen uit Israël, drukt daarop bijzonderlijk. 
Maar als dit zoo is, zegt hij, dan zijn ook allen in staat 
om geestelijke offeranden te brengen door Jezus Christus, 
den hoogepriester. Allen zonder onderscheid! Welk een 
verbazing zal dit hebben verwekt bij de Israëlieten! Nooit 
zou een Israëliet er over gedacht hebben zelf te offeren, en 
nu mocht hij niet alleen in het heiligdom ingaan, maar hij 
mocht ook offeren, geestelijke offeranden opofferen. Geen 
melaatschheid was meer te vreezen als straf voor het on
bevoegd offeren. Integendeel, nu stegen zijne offeranden 
omhoog tot een liefelijken reuk, Gode aangenaam door 
Jezus Christus. 

Doch nog is de Apostel niet tevreden met hetgeen hij 
gezegd heeft. In het negende vers komt hij er nog eens 
op terug, en zegt: „Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom." Denkt eens aan. Wij allen 
zijn koningen en priesters. Wij zijn een heilig volk, een 
volk des eigendoms, uit de duisternis geroepen tot Gods 
wonderbaar licht! 

Ziedaar de leer der Heilige Schrift, geliefden! En ik 
noodig u uit, mij ééne enkele plaats in het Nieuwe Tes
tament aan te wijzen, waar ook zelfs maar een schijn of 
schaduw te vinden is van de meening, dat er in 's Heeren 
gemeente priesters zijn, anders dan in den zin, dat alle 
geloovigen, alle leden der gemeente, priesters zijn. Die is 
er niet te vinden. De verzoening is aangebracht. Het bloed 
van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
Een priester te stellen, die, omdat hij dichter bij God is 
dan de anderen, voor hen tot God nadert, is niets anders 
dan de kracht van het Christendom te verloochenen en 
de volkomenheid der verzoening te verwerpen. Mochten 
wij dit toch recht verstaan, en eiken zuurdeeg der valsche 
leer uitzuiveren! 

Waarom nu deze waarheid van zulk een groot gewicht 
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is bij onze beschouwing over het Avondmaal des Heeren ? 
"Wel, omdat juist daar de menschelijke dwaling de ver
keerde leeringen, die wij bestreden, in toepassing brengt. 
De Roomsche kerk heeft van het Avondmaal een offerande 
gemaakt, maar een onbloedige offerande, zooals zij het 
noemt. Een onbloedige offerande kan evenwel geen zonde 
wegdoen, want zonder bloedstorting is geen vergeving, en 
zij leert, dat het Avondmaal strekt tot vergeving der dage-
lijksche zonden. Dit laatste wordt ook door vele protes-
tantsche kerken beleden. En bijna alle geloovigen hebben, 
omdat zij van jongs af aan deze voorstelling gewoon zijn, 
moeite zich er geheel van los te maken. Bij deze voorstelling 
past vanzelf een priester, die het sacrament bedient, of 
de offerande aan God opoffert. De Schrift leert ons even
wel het tegenovergestelde. 

Nergens wordt in de Schrift gesproken over de bedie
ning van het Avondmaal. Leest alle plaatsen door, waarin 
over het Avondmaal gesproken wordt, en gij zult dat woord 
nergens vinden, en van de zaak, die door dat woord uit
gedrukt wordt, geen spoor ontdekken. Het is een uitvin
ding van de menschen. Nergens is er schijn of schaduw 
te vinden van iemand, die het Avondmaal moet bedienen, 
of de bondszegelen, zooals men het noemt, moet uitreiken. 
Het Avondmaal is het Avondmaal des Heeren. De tafel 
is de tafel des Heeren. De Heer Jezus alleen heeft daar 
te bevelen en te leiden. Niemand staat in zijne plaats, 
niemand kan dit doen. Er is niemand die bedient, nie
mand die uitreikt, niemand die uitdeelt. De Heer Jezus 
heeft het brood en den beker aan zijne discipelen uitgereikt, 
en er de woorden bij gesproken, die wij in de Evangeliën 
en de Brieven lezen. En dit doet Hij, in den geest, 
altijd nog. Uit zijne handen, in figuurlijken zin gespro
ken, ontvangen wij telkens brood en beker, en geens
zins uit de handen van een priester of van een bedie
naar, hoe ook genaamd. Hij alleen kan ook tot ons 
zeggen: „Neemt, eet! dat is mijn lichaam, dat voor u i s ; 
doet dit tot mijne gedachtenis. Deze drinkbeker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zoo dikwijls gij 



168 

dien drinkt, tot mijne gedachtenis." Geen ander kan deze 
woorden in zijn mond nemen. Zij kunnen als woorden 
van Jezus voorgelezen worden; maar niemand heeft het 
recht ze uit te spreken in de plaats van Jezus. Dit is 
bovendien geheel onzinnig. Verbeeldt u een priester, die 
daar staat, en zegt: „Neemt, eet! dit is mijn lichaam!" 
Als men er goed over nadenkt, zal men er het schrikke
lijke en onzinnige van gevoelen. 

Wanneer wij nu de plaatsen nagaan, die wij in den 
brief aan de Korinthiërs over het Avondmaal vinden, dan 
zien wij, dat het tegenovergestelde van een bediening ons 
wordt voorgesteld. In 1 Kor. X lezen wij: „De drinkbeker 
der dankzegging, dien wij zegenen, is die niet de ge
meenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij 
breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van 
Christus ?" 

Ieder, die met de Schrift vertrouwd is, weet, dat „zege
nen" eenvoudig „dankzeggen" beteekent, en geenszins 
wijden of consacreeren, zooals men het noemt. „Gezegend 
zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus," 
wil natuurlijk zeggen: geloofd of geprezen zij Hij , even
als de woorden „de Zoon des gezegenden Gods", willen 
zeggen: „de Zoon des hooggeloofden Gods." En in de 
Evangeliën, waar de instelling des Avondmaals ons wordt 
medegedeeld, zien wij duidelijk, dat „zegenen" dankzeggen 
beteekent. De beide woorden worden telkens verwisseld, ge
lijk ook in de Korinthen, waar Paulus in hoofdst. Xzegt: „De 
drinkbeker der dankzegging, dien wij zegenen," terwijl hij 
in hoofdst. XI zegt: „en het brood genomen en gedankt 
hebbende, brak Hij het." 

Zegenen wil dus zeggen: dankzeggen. „De drinkbeker 
der dankzegging, voor welken wij dankzeggen, is die niet 
de gemeenschap des bloeds van Christus?" Wie zijn nu 
die wij, die dankzeggen? Wel, allen die uit dien drink
beker drinken. Wie zouden het anders zijn? Allen, die 
door het drinken verklaren gemeenschap te hebben aan 
het bloed van Christus, „Het brood, dat wij breken". Wie 
zijn die wij? Is dat de persoon, die daar staat om te 
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danken? "Wel neen! dan kon hij niet wij zeggen. Het 
zijn dus allen, die van het brood eten, allen die aanzitten. 
Dit is dus in lijnrechten strijd met een bediening door 
een persoon, 't Is vlak het tegenovergestelde. 

En in 1 Kor. X I : 26 lezen wij: „Doet dit, zoo dikwijls 
gij dien drinkt, tot mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls 
gij dit brood eet en den drinkbeker drinkt, verkondigt gij 
den dood des Heeren, totdat Hij komt." Wie zijn die gij, 
waarvan hier gesproken wordt? Zijn het bijzondere pries
ters? Is het degene, die voorgaat in de dankzegging bij 
brood en beker ? Immers neen: het zijn allen, die aan de 
tafel aanzitten, en die door het eten van het ééne brood 
verklaren leden te zijn van het lichaam van Christus. 

Wie goed heeft verstaan, hetgeen wij in den brief van 
Petrus gelezen hebben over de geloovigen als priesters, 
die zegt: dit kan niet anders zijn. Als allen priesters zijn, 
dan zitten allen ook als priesters aan de avondmaalstafel 
aan; en dan kan er geen spraak van zijn, dat één een 
bijzondere plaats als priester inneemt, en de anderen als 
minderen beschouwd en behandeld worden. 

Maar, zal men zeggen: er is toch altijd één, die dank
zegt bij het brood en bij den drinkbeker. Voorzeker. 
Maar dit is evenzoo bij alle dankzeggingen en gebeden in 
de gemeente. Wanneer één voorgaat in gebed of dank
zegging, wil dit dan zeggen, dat hij voor allen bidt en 
dankzegt, of is het alleen als de mond der vergaderden, 
dat hij bidt of dankzegt ? Natuurlijk het laatste. De dank
zegging, die uitgesproken wordt, is in naam van alle 
vergaderden. Door hem gaat de bede of de dankzegging 
uit aller hart tot den Heer. Dit is hoogst belangrijk. 
Iedereen dus, die in de vergadering optreedt om te bidden 
of te danken, moet bedenken, of hij de mond van de 
vergaderde geloovigen zijn kan, of hij uiting kan geven 
aan hetgeen in de harten der vergaderden leeft. 

Voorzeker, dit is heel gewichtig, en menigeen, die thans 
bidt of dankt in het openbaar, mag hierover wel eens 
ernstig nadenken. Indien dit nu waar is van elk gebed 
en van elke dankzegging, dan is het vooral waar van de 
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dankzegging, die bij het Avondmaal wordt uitgesproken. 
Want vergeten wij niet, dat dit een geheel bijzondere 
gelegenheid is. Wanneer iemand op een bidstond een 
minder gepast gebed uitspreekt, of wanneer de persoon, 
die op een bidstond bidt, in een minder goeden toestand 
is, zoodat niet allen met zijn gebed kunnen meebidden, 
dan is zulks minder schokkend en storend en minder on
aangenaam, dan wanneer dit bij een gelegenheid plaats 
vindt, waar wij allen met onze gansche ziel behooren tegen
woordig te zijn, daar is her in het bijzonder van gewicht, 
dat hij, die de dankzegging uitspreekt, de mond der ver
gaderden is. Als daar iemand optreedt, die naar het oor
deel der vergadering niet bevoegd is om op te treden, 
dan wordt er groote stoornis verwekt; want dan kunnen 
niet allen mede dankzeggen, terwijl zij dit toch behooren 
te doen. En dit geschiedt dan twee malen. Want naar 
Gods gedachten moet èn bij het brood èn bij den beker door 
één en denzelfden persoon gedankt worden, omdat die twee 
handelingen bij elkander behooren en één geheel vormen. 

Laat er daarom door ons allen aan gedacht worden, 
of wij waarlijk door den Heer geroepen worden om de 
mond der vergadering te zijn. En wanneer het ons blijkt, 
uit hetgeen ons door de geloovigen wordt gezegd of getoond, 
dat ons optreden niet ten zegen is, laat ons dan niet op
treden. Natuurlijk zal de Heilige Geest ook niet werken 
in de harten van hen, die pas op den weg des levens 
zijn, en die derhalve nog weinig ervaring hebben van de 
gemeenschap, en die zich niet goed weten uit te drukken, 
om de dankzegging uit te spreken. 

Maar overigens is geen enkel persoon daartoe aange
wezen. Ieder geloovige is daartoe gerechtigd. De Heilige 
Geest kan ieder daartoe bewerken en gebruiken. Het 
geestelijk oordeel in de gemeente zal zulks overlaten aan 
de zoodanigen, die de achting van allen genieten. Maar elke 
gedachte aan een priesterschap of een bediening des avond-
maals moet uit onze harten verwijderd blijven, daar zulks in 
tegenspraak is met de christelijke leer; en daarom is het 
wenschelijk, dat niet altijd één en dezelfde persoon het doet. 
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Voor hen, die aanzitten en het brood breken, is het 
van belang wel te bedenken, dat zij alleen door den mond 
van den éénen, die de dankzegging uitspreekt, dankzeg
gen. Ook de zusters, al moeten die naar het bevel des 
Heeren in de vergadering zwijgen. Zij moeten niet alleen 
luisteren naar de dankzeggingen, gelijk men luistert naar 
een rede, maar zij moeten mede dankzeggen, zoodat die 
dankzegging, door één uitgesproken, van allen opstijgt tot 
den Heer. 

Wat nu het doorbreken van het brood en het inschen
ken van den drinkbeker door hem, die dankzegt, betreft, 
zoo is dit voorbereidend en maakt geen deel uit van de 
viering des Avondmaals. Wij hebben deel aan het reeds 
gebroken brood. Het is het lichaam van Jezus, voor ons 
verbroken, dat wij nemen en eten. Wij breken niet het 
lichaam des Heeren. Het deelhebben aan het Avondmaal 
des Heeren begint met de dankzegging, nadat het brood 
gebroken is. Het doorbreken van het brood is natuurlijk 
noodzakelijk om er deel aan te kunnen hebben, maar het 
vormt in het geheel geen deel van de gemeenschap, die 
aan het Avondmaal wordt uitgedrukt en genoten. Het 
breken van het brood is derhalve op zichzelven geen 
godsdienstige handeling. Het stelt het terdoodbrengen van 
Christus voor, en dit geschiedde, wat het uitwendige aan
gaat, door booze menschen. De Heer brak het brood, aldus 
voorstellende, dat de discipelen zich met een gestorven 
Christus moesten voeden, en derhalve breekt hij, die dank
zegt, het brood. De gemeenschap komt daarna, als ieder 
een stuk van dat gebroken brood afbreekt, en die ge
meenschap is aan een verbroken lichaam. Het breken van 
het brood stelt den dood van Christus voor, en hoewel 
noodzakelijk als zinnebeeld, omdat zijn dood volstrekt 
noodzakelijk was, en die hier wordt voorgesteld, zoo is 
nochtans de daad zelve geen deel van de handeling, waaraan 
allen het voorrecht hebben deel te nemen. 

Wanneer dan ook de Apostel zegt: „Het brood, dat 
wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van 
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Christus," dan bedoelt hij daarmede geenszins het door
breken van het brood door hem, die dankzegt, maar het 
breken van het brood door ieder, die aan het Avondmaal 
deelneemt. Dit is klaar en duidelijk, als wij slechts be
denken, dat het gebroken brood het zinnebeeld is van het 
voor ons overgegeven lichaam van Christus. Het brood, 
dat wij breken, waardoor wij verklaren gemeenschap te 
hebben aan het lichaam van Christus, is het brood, dat 
daar doorgebroken op tafel ligt. 

En wat het inschenken van den wijn betreft, zoo is 
dit evenmin een deel van het Avondmaal des Heeren. 
De wijn wordt in de instelling voorondersteld in den beker 
aanwezig te zijn, doelende op het groote feit, dat wij 
gemeenschap hebben met een gestorven Verlosser. Het 
bloed is buiten het lichaam. «Mijn bloed, dat voor u ver
goten is." De handeling van het inschenken vanden wijn 
kan den dood niet voorstellen, aangezien het lichaam ons 
als verbroken wordt voorgesteld, en daarom heeft het in 
het geheel geen beteekenis. Wij danken voor het reeds 
gestorte bloed. „De drinkbeker der dankzegging, dien wij 
zegenen." Wij hebben, zinnebeeldig gesproken, deel aan 
een verbroken lichaam en aan vergoten bloed. 

Het breken van het brood en het inschenken van den 
beker door hem, die dankzegt, is dus voorbereidend, en 
maakt geen deel uit van de gemeenschap, die wij aan 
het Avondmaal genieten. De Avondmaalsviering begint 
met de dankzegging. Het brood, dat gebroken is, is het 
zinnebeeld van het bloed van Christus, dat voor ons ver
goten is. Wij danken voor dat brood en wij danken voor 
den drinkbeker, en verklaren door het breken van het 
brood door ieder der aanzittenden, en door het drinken 
van den drinkbeker, dat wij gemeenschap hebben aan het 
lichaam en bloed des Heeren. 
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Correspondentie. 
18. D. V. te Rietveld. — Volgens de H. Schrift zijn er drie 

hemelen. Paulus is opgetrokken geweest in den derden hemel, 
in de tegenwoordigheid Gods. (Zie 2 Kor. XII.) Dat is der
halve het Vaderhuis. De eerste en de tweede hemel zijn de 
wolkenhemel en het firmament. De hemelen vertellen Gods eer. 
In den hemel der hemelen woont de Heere God. De satan met 
zijn engelen vertoeven in de hemelsche gewesten. (Efez. VI.) 
Volgens Openb. XII worden zij daaruit geworpen op de aarde, 
waar zij een kleinen tijd vertoeven, om dan bij de komst des 
Heeren op aarde duizend jaren in den afgrond te worden opge
sloten, waarna zij een kleinen tijd losgelaten worden en de 
volken verleiden tot hun laatsten opstand tegen God en zijnen 
Gezalfde, om dan voor eeuwig geworpen te worden in de hel, 
in den poel des vuurs, die voor hen bereid is. (Zie Openb. XX.) 

19. J. S. te Almelo. — Het land der Gadarenen, der Ger-
gesénen en van Gennezareth is één en hetzelfde. Uit de ge
schiedenissen, welke ons in Mattheüs en Markus worden ver
haald, blijkt zulks duidelijk. (Zie Matth. VIII : 28; XIV : 34 
en Mark. V : 1.) 

20. C. S. te "Woudrichem. — Uw vraag is reeds beantwoord 
in jaarg. 39 blz. 46. Uit het geslachtsregister van Levi in 
1 Kron. VI blijkt, dat Elkana een Leviet was; (zie vs. 22—28.) 
en Samuël derhalve aan de dienst in den tempel deel mocht 
nemen. Zijn offeren geschiedde op goddelijke aanwijzing. De 
Heer voorzag in de nooden zijns volks op buitengewone wijze, 
toen er geen mogelijkheid bestond om in den geordenden weg 
de dienst te houden. De arke des verbonds was niet in den 
tabernakel, en Eli's zonen waren dood. 

21. H. G. te Almelo vraagt een verklaring van Joh. VI : 62. 
— Velen van Jezus' discipelen, gehoord hebbende, wat Jezus 

gezegd had over het eten van zijn vleesch en het drinken van 
zijn bloed, zeiden: »Deze rede is hard, wie kan ze hooren?" 
Jezus zeide daarop tot hen: T>Ergert u dit ? Wat dan, zoo gij 
den Zoon des menschen ziet opvaren, waar hij te voren was ?" 
De Heer wil zeggen: Als gij u reeds ergert over hetgeen ik 
gezegd heb omtrent mijn lijden en sterven, hoeveel te meer 
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zoudt gij u ergeren, wanneer gij den Zoon des menschen naar 
den hemel zaagt varen! 

22. H. V. te 's-Hage vraagt: »Kan men zeggen, dat, indien 
de gemeente haar ware standpunt was blijven innemen, zij zich 
ook thans nog in denzelfden toestand zon bevinden als beschre
ven wordt in Hand. II : 44 en 45 en IV : 34 en 35 ?" 

Wat de gezindheid des harten betreft, zeer zeker; want wij 
worden voortdurend in de brieven der Apostelen vermaand om 
weldadigheid te beoefenen, de armen te verzorgen, de heiligen 
te herbergen. Paulus hield collecten onder de geloovigen uit de 
volken voor de arme broeders in Judéa, (zie 2 Kor. VIII en 
IX; 1 Kor. XVI : 1—4.) en vermaant hen met blijmoedig
heid en naar vermogen te geven. In Hebr. XIII : 16 zegt hij: 
» Vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want aan 
zulke offeranden heeft God een welbehagen." Jakobus zegt, dat 
iemand, die zijn broeder gebrek laat lijden, het ware geloof 
mist. (Jak. II : 15—17.) En Johannes vraagt; »Wie het goed 
der wereld heeft, en zijnen broeder gebrek ziet lijden, en zijn 
hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?" 

De wijze, waarop zulks gedaan wordt, kan zeer onderscheiden 
zijn. Wat de geloovigen te Jeruzalem in de eerste dagen deden, 
vinden wij alleen daar, en treffen wij nergens in de gemeenten 
onder de volken aan. Ook blijkt uit de Handelingen, dat het 
later te Jeruzalem niet meer op die manier plaats vond. 

Ook is het van belang wel op te merken, dat er geen spraak 
is van gemeenschap van goederen, zooals men soms beweert. 
Wat Petrus tot Ananias zegt, toont dit duidelijk aan. »Als 
het gebleven ware, Heef het niet UIÜ? en verkocht zijnde, 
ivas het niet in uwe macht f Al wat er gedaan werd, was ge
heel vrijwillig, en diende tot onderhoud der armen, zoodat er 
niemand onder hen was, die gebrek had. 

23. D. V. te Schagerbrug. — Ik meen, dat ik mij duidelijk 
heb verklaard over het verbond, dat de Heere God in de laatste 
dagen met zijn volk Israël maken zal. Dit verbond kunnen 
wij, in tegenstelling met het eerste of oude verbond, bij Sinaï 
gesloten, 't welk een verbond der werken was, het genadever
bond noemen. Het verbond, 't welk God met Abraham maakte, 
en door Paulus in den brief aan de Galatiërs voortdurend »de 
belofte" genoemd wordt, was ook een verbond der genade, 
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omdat het alleen van God uitging, zonder dat aan Abraham 
eenige voorwaarde werd gesteld. Inzooverre is het dus aan het 
nieuwe verbond, met Israël te sluiten, gelijk. Merk evenwel op, 
dat de Apostel over dat verbond met Abraham sprekende, niet 
Gen. XVII, maar Gen. XXII : 18 aanhaalt, en dan zegt: «Hij 
zegt niet: sEn aan de zaden," als van velen, maar als van 
éénen: »En aan uw zaad," hetwelk is Christus." (Gal. I I I : 15— 
20). Zoo ook in Hand. III : 25. Van ditzelfde verbond lezen 
wij in Gen. XII : 3 ; XVIII : 18; XXVI : 4. In Gen. XVII 
daarentegen treedt de aardsche zijde van het verbond op den 
voorgrond: sik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreem-
delingschappen geven, het geheele land Kanaan tot eeuwige 
bezitting." Daarom wordt deze plaats niet aangehaald, als er 
spraak is van het verbond der genade, dat God met zijn volk 
in de laatste dagen zal oprichten. Zooals ik vroeger reeds zeide : 
Met ons, de gemeente des Heeren, heeft God geen verbond 
opgericht, maar wij deelen door zijne genade in al de geestelijke 
zegeningen van dit verbond. 

224. N. N. te Utrecht. — Er is een groot onderscheid in 
den toestand van de geloovigen te Thessalonika en te Kolosse. 
Tot de Thessalonikers kon Paulus zeggen: »Wij danken God 
te allen tijde voor u allen, uwer gedachtig in onze gebeden, 
zonder ophouden gedenkende uw werk des geloofs en den ar
beid der liefde en de volharding der hoop op onzen Heer Jezus 
Christus, voor onzen God en Vader." Bij deze geloovigen waren 
deze drie dingen voorhanden: geloof, liefde en hoop. Hunne 
werken waren niet de vrucht van hun eigen wil of de vrucht 
door hun vermogen, maar het waren werken door het godde
lijke levensbeginsel in de ziel: het geloof, dat een gave Gods 
is, verricht. Hun arbeiden voor den Heer in zijn dienst kwam 
niet voort uit bedrijvigheid of uit den wensch om hun geweten 
te bevredigen of zich aangenaam voor God te maken, maar was 
een arbeid der liefde, welke door den Heiligen Geest in hunne 
harten uitgestort was. En de hoop op de wederkomst van onzen 
Heer Jezus Christus was zóó levendig bij hen, dat zij in de 
verwachting van Hem volhardende waren, zóó zelfs, dat ieder
een wist, dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden tot God, 
niet alleen om den levenden en waarachtigen God te dienen, 
maar ook om zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten. 

In Kolosse daarentegen moet de Apostel heel wat anders 
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zeggen. Hij schrijft aan de geloovigen aldaar : »Wij danken den 
God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, altijd voor u 
biddende, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus 
Jezus, en van de liefde, die gij hebt jegens al de heiligen, 
wegens de hoop, die u in de hemelen is weggelegd." Hoewel 
hij ook hier spreekt van geloof, liefde en hoop, zoo is er toch 
een duidelijk onderscheid. Van «werken des geloofs" en van 
»arbeid der liefde" spreekt hij hier niet; maar alleen van het
geen van allen, die in Christus Jezus gelooven, gezegd kan 
worden, van hun geloof in Christns Jezus en van hunne liefde 
tot al de heiligen. Maar bovenal komt het onderscheid uit in 
hetgeen hij zegt over de hoop. Hij dankt toch God niet voor 
de hoop, die zij hadden op den Heer Jezus Christus, en nog 
veel minder voor de volharding der hoop, maar Hij dankt God 
wegens de hoop, die voor hen, gelijk voor alle andere ge
loovigen, in de hemelen is weggelegd. Is iemand een geloovige 
in Christus, dan is er toch voor hem een hoop weggelegd in 
de hemelen, al leeft zijne ziel ook niet in de verwachting van 
Jezus' komst. De Kolossers hadden hun blik afgewend van 
Jezus, de hoop der heerlijkheid, en hielden zich bezig met de 
dingen hier beneden: dagen, tijden, maanden, jaren, feesten, 
enz. ; en daarom was hun geestelijke toestand minder gunstig 
dan die van de geloovigen te Thessalonika. De laatsten stonden 
nog in de frischheid der eerste liefde, de eersten waren door 
joodschgezinde leeraren van de dingen, die boven zijn, afge
trokken, om zich bezig te houden met de dingen hier beneden. 
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Het Avondmaal en de eeredienst 
(Openb. IV en V.) 

Nu wij aan liet einde gekomen zijn van onze beschou
wingen over het Avondmaal des Heeren, is het van be
lang nog eens in het kort te overzien, wat wij hierom
trent uit het Woord van God hebben vernomen. 

Het Avondmaal des Heeren is volgens 1 Kor. XI een 
maaltijd. Het wordt „het avondmaal" genoemd, omdat het 
des avonds is ingesteld geworden; en in den eersten tijd 
der christelijke gemeente is het dan ook klaarblijkelijk 
in den avond gevierd geworden. "Wij moeten dien naam 
niet veranderen, al vieren wij het Avondmaal thans ook 
meestal 's morgens; want deze naam komt in de Schrift 
voor, en is door den Heer en zijne Apostelen aan dezen 
maaltijd gegeven. Laat ons hier wel aan denken. Wij 
willen soms al te letterlijk zijn; maar door dergelijke din
gen op te merken, worden wij dan van die letterknechterij 
genezen. Wij vieren eiken eersten dag der week het feest 
onzer verlossing, en doen dit meestal des morgens; noch
tans moet het niemand invallen, om niet te spreken van 
het Avondmaal. 

Het Avondmaal nu is, zooals wij gezien hebben, een 
werkelijke maaltijd. Wij komen te zamen om te eten en 
te drinken. Er staat een tafel aangericht, en allen, die 
den dood des Heeren willen verkondigen, scharen zich 
rondom die tafel. Ten minste — zoo behoort het te wezen. 
Helaas! het is in de christelijke kerk op de meeste plaat
sen niet meer alzoo. Men komt daar samen op een wijze, 
die geheel het karakter van een maaltijd verloren heeft. 
Nochtans houde men in het oog, dat deze maaltijd geen 
gewone is, waar in de behoeften van ons lichaam voor
zien wordt. Neen, deze maaltijd is een buitengewone, waar 
onze ziel wordt verkwikt en gezegend. Het is ook niet 
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onze maaltijd, maar het Avondmaal des Heeren. Hij-zelf 
heeft deze maaltijd aangericht. Met een van ons is de 
gastheer, geen apostel zelfs, maar de Heer Jezus alleen. 
Hij heeft het Avondmaal ingesteld in den nacht, waarin 
Hij verraden werd, en, verheerlijkt in den hemel, heeft 
Hij voor de tweede maal deze heerlijke instelling aan 
den apostel der heidenen overgegeven. Uit zijne handen—-
niet in letterlijken zin natuurlijk — maar toch uit zijne 
handen ontvangen wij brood en beker. Niet uit de han
den van hem, die dankzegt. Jezus is het, die ook tot ons 
zegt: „dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven is ; dit is 
mijn bloed, dat voor u vergoten is." Het is dus een bui
tengewone maaltijd, maar nochtans is het een maaltijd, 
waar wij samenkomen om te eten en te drinken, gelijk 
de Apostel ons dit duidelijk zegt. Wij moeten evenwel goed 
bedenken, hoe wij daar moeten aanzitten, opdat wij onder
scheiden het lichaam en het bloed des Heeren, en ons geen 
oordeel eten of drinken. Wij moeten ons goed voorbe
reiden, opdat wij op een waardige wijze kunnen aanzitten. 

Het Avondmaal is dus werkelijk een maaltijd, waar wij 
komen om het brood te eten en den drinkbeker des Heeren 
te drinken. Het is een maaltijd, waar wij komen om feest 
te vieren; en wel een geheel eenig feest. In plaats van 
het joodsche Pascha hebben wij ons Pascha, gelijk het op 
zoo geheel eenige wijze wordt uitgedrukt: ook ons Pascha, 
Christus, is geslacht. (1 Kor. V : 7.) Gelijk Israël aan het 
Paaschfeest zijn verlossing uit Egypte herdacht, zoo ge
denken wij aan het Avondmaal de groote verlossing, die 
door onzen Heer Jezus Christus voor ons is teweegge
bracht. Gelijk Israël van de slavernij van Egypte werd 
bevrijd, zoo zijn wij uit de slavernij der zonde en des 
satans verlost. 

Aan het Avondmaal des Heeren, waar wij het feest 
onzer verlossing vieren, verklaren wij, dat wij gemeen
schap hebben aan het lichaam en bloed van Christus, 
gelijk geschreven staat in 1 Kor. X : 16 : „De drinkbeker der 
dankzegging, dien wij zegenen, is die niet de gemeen
schap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij bre-
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ken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Chris
tus?" Ja, dat verklaren wij daar aan de tafel des Heeren. 
"Wij verklaren daar tegenover de wereld, voor God, aan 
elkander en jegens onszelven, dat wij gemeenschap hebben 
aan het offer van Christus Jezus. En daarom verheugen 
wij ons! Dit spreekt als vanzelf. Waar Israël bij het 
Pascha liederen der bevrijding zong, daar zingen wij de 
liederen onzer verlossing, en daar danken wij God en den 
Heere Jezus voor het groote heil, dat zij voor ons hebben aan
gebracht. Hoe zou dit anders kunnen! Daar te zwijgen 
zou onmogelijk zijn. Het zou een bewijs wezen, dat ons 
hart niet vol lof en dank was, dat wij de groote verlos
sing, ons geschonken, niet waardeerden. Neen, het kan niet 
anders wezen of wij zingen daar. Niemand stootte er zich 
aan, als er veel gezongen wordt. Niemand zegge: wat min
der zingen, wat minder danken en wat meer bidden. Die 
dit zegt, heeft nog niet goed begrepen, dat het Avond
maal een feest is. Natuurlijk een feest door den Heer 
gewijd, en waar wij in het diep gevoel van onze onwaar
digheid roemen in de genade, die ons wedervaren is, zoo
dat wij met den dichter uitroepen: Alle roem is uitge
sloten, onverdiende zalighêen heb ik van mijn God ge
noten, 'k roem in vrije gunst alleen. 

Doch het Avondmaal is niet alleen een werkelijke maal
tijd en het feest onzer verlossing, het is meer dan dat. 
Het is een gedachtenismaal van onzen Heer en Heiland, 
en dit is wel het voornaamste. Toen de Heer Jezus uit 
den hemel aan Paulus de instelling van het Avondmaal 
overgaf, leide Hij daarop al den nadruk. Hij is in den 
hemel en wij zijn nog op aarde, doch wij zien op Hem, 
en Hij komt spoedig weer. Wij zijn in het lijden, terwijl 
Hij in de heerlijkheid is. Aan het Avondmaal komen 
wij bijeen, om aan Hem te denken; om te gedenken, wat 
Hij voor ons deed, hoe Hij zichzelven voor ons overgaf 
in den smadelijken dood des kruises, en het groote werk 
onzer verzoening en verlossing volbracht. Het Avondmaal 
is een gedachtenisviering van onzen dierbaren Heiland, 
den eeuwigen Zoon van God, die schooner is dan de 
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menschenkinderen, zoo eenig heerlijk en begeerlijk, dat 
wij telkens uitroepen: „Wie is hem gelijk?" Die én in 
zijn Persoon, én in zijn werk de voortreffelijkste is, "Wien 
wij aanbidden en dankzeggen. Zijne heerlijkheid, die Hij 
had bij den Vader, eer de wereld was, en die Hij om 
onzentwil verliet, zijne vrijwillige vernedering en volko
mene overgave, zijn heerlijk leven van gehoorzaamheid en 
toewijding, zijn lijden, zijne smarten, zijn sterven, zijne 
opstanding, kortom alles wat met Hem in verbinding 
staat, komt daar aan dat Avondmaal voor onze aandacht. 
Niet alles tegelijkertijd, en niet steeds hetzelfde; dat kan 
nu niet, want wij kennen ten deele en wij profeteeren 
ten deele; wij zijn thans niet bij machte om alles in éénen 
morgen te overzien. 

Straks in den hemel, wanneer hetgeen ten deele is 
te niet gedaan en het volmaakte gekomen zal zijn, zullen 
wij het geheel kunnen overzien. Maar hier is alles ten 
deele. Nu eens stelt de Heilige Geest ons deze, dan gene 
waarheid voor de aandacht. Nu eens wil Hij ons bepalen 
bij de heerlijkheid van Jezus' Persoon, dan weer bij de 
algenoegzaamheid van zijn werk. De eene maal spreekt Hij 
ons van het Godverheerlijkend leven van onzen dierbaren 
Heiland, en den volgenden keer van zijn lijden en sterven 
tot verzoening onzer zonden. Laat ons steeds trachten te 
ontdekken, wat de Heilige Geest ons voor de aandacht 
wil stellen, opdat wij niet door onze voorbarigheid de lei
ding des Geestes verstoren. Er kunnen dus verschillende 
onderwerpen onzen Heiland betreffende behandeld worden, 
maar altijd is het tot zijne gedachtenis. Let wel: niet tot 
gedachtenis van de leer, van de waarheid, van dit of dat 
onderwerp, neen, tot zijne gedachtenis, tot gedachtenis 
van Hem in al wat Hij is en deed. 

Verder: aan het Avondmaal verkondigen wij den dood 
des Heeren. Dit doen wij niet door hetgeen wij zingen of 
spreken, maar door het breken van het brood en het 
ledigen van den beker. Daarmede zeggen wij: Jezus Chris
tus, Gods Zoon, heeft zichzelven overgegeven tot in den 
dood des kruises om onzentwil. Wij hadden den dood 
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verdiend, maar Hij is voor ons in den dood ge
gaan. Zijn dood is voor ons de weg ten eeuwigen leven. 
Wij verkondigen den dood des fleeren. Hoe lang? 
Reeds meer dan achttienhonderd jaar. Hoe lang nog? Tot
dat Hij komt. Door alle eeuwen heen verkondigen wij 
zijnen dood, en verklaren, dat wij met allen, die aanzitten, 
één zijn; wij zijn niet slechts personen, die elkander lief
hebben, maar wij zijn allen één, gelijk het brood, dat wij 
eten, schoon het uit vele korrels is bereid, één geheel 
vormt. Daarom behoort er één brood op tafel te liggen 
en niet vele brooden, ook niet een brood in stukken ge
sneden. Wij breken elk een stuk van dat brood af, en 
zeggen daarmede: Ik ben een lid van het lichaam des 
Heeren, die naast mij zit ook, wij allen zijn leden van 
zijn lichaam. Eén brood, één lichaam. 

Die maaltijd, dat feest onzer verlossing, dat gedachtenis-
maal, die verkondiging van den dood des Heeren, die ver
klaring van de eenheid der geloovigen heeft telkens plaats, 
wanneer wij aan de tafel des Heeren zijn aangezeten. Wij 
komen tot dit heerlijke doel, evenals de eerste Christenen, 
op den eersten dag der week te zamen. Die eerste dag 
der week is de dag van den Heer Jezus. Niet de dag van 
God, niet de sabbat dus. Het is de dag van den Heer 
Jezus, evenals ook het Avondmaal het avondmaal des 
Heeren is. Het is de dag der opstanding, de geboortedag 
der gemeente. Op dien dag sprak de Heer Jezus het 
„Vrede zij u" uit, en toonde Hij zijnen discipelen zijne 
handen en zijne zijde. 

Jezus zelf is dan in ons midden. Met lichamelijk na
tuurlijk, maar in den geest. Met door den Heiligen Geest, 
zóó is Hij overal en altijd tegenwoordig, maar persoonlijk 
in den geest. Heerlijke gedachte! Overal, op duizenden 
plaatsen is onze dierbare Heer in het midden der zijnen. 
Jezus zelf zegt tot ons: „Neemt, dit is mijn lichaam, dat 
voor u is; drinkt, dit is mijn bloed, dat voor u vergoten 
is." Uit zijne handen ontvangen wij de teekenen van zijn 
lijden en sterven. Uit zijnen mond vernemen wij van Hem, 
die aan Gods rechterhand gezeten is: „Doet dit tot mijne 
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gedachtenis." Hij, die thans in de heerlijkheid woont, is 
persoonlijk tegenwoordig, waar twee of drie tot zijnen naam 
vergaderd zijn; zoodat er te midden van het groote verval 
der gemeente op alle plaatsen Avondmaal kan gevierd 
worden. Welk een onuitsprekelijke genade heeft de Heer 
ons daardoor geschonken! Hij heeft ons lief. Hij, die de 
tafel heeft aangericht, is tegenwoordig. 

Wanneer begint nu de eigenlijke avondmaalsviering? 
Als de dankzegging wordt uitgesproken. Wij zitten 
zeer zeker reeds van te voren aan de tafel des Heeren 
aan; daartoe toeh zijn wij te zamen gekomen; maar 
de eigenlijke avondmaalsviering begint, wanneer de dank
zegging wordt uitgesproken. Daarom is het doorbreken 
van het brood geen deel van de avondmaalsviering, even
min als het inschenken van den beker. Wij ontvangen 
het brood uit 's Heeren hand; om echter het gebroken 
lichaam voor te stellen, breekt degene, die dankt, het 
brood doormidden om daarop in de dankzegging voor te gaan. 
Onze avondmaalsviering begint dus, wanneer de dank
zegging wordt uitgesproken. Die de dankzegging uitspreekt, 
is evenwel niet de priester of de leeraar. Hij is slechts 
de mond der vergadering. Dit moeten wij wel in 't oog 
houden, opdat wij van het Avondmaal niet iets maken, wat 
in de verste verte niet met de bedoeling des Heeren overeen
komt. Tegelijkertijd is het echter van belang voor hem, die 
dankt, te bedenken, dat hij de mond der vergadering 
moet kunnen zijn. Als zijn wijze van optreden of hetgeen 
hij zegt de vergadering ontsticht, kan hij de mond der 
vergadering niet zijn. 

Wanneer dan na de dankzegging het brood rondgaat, 
iedereen daarvan een stuk afneemt, en daardoor belijdt, 
dat hij deel heeft aan het lichaam van Christus, dan is 
dat het broodbreken. Het breken van het brood door hem, 
die dankzegt, is slechts symbolisch. Maar wij breken brood; 
d. w. z. ieder van ons neemt een gedeelte van het brood. 
„Het brood, dat wij breken, is dat niet de gemeenschap 
des liehaams van Christus! Want wij, de velen, zijn één brood, 
één lichaam; want wij allen zijn ééns broods deelachtig." 
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En aan dat Avondmaal zitten wij aan als aan de tafel 
des Heeren. Het is niet onze tafel. Met de tafel van een 
partij, van zeker genootschap, van zekere vereeniging. Het 
is de tafel van Jezus. En daarom heeft Hij alleen daar 
wat te zeggen. Alles moet in overeenstemming zijn met 
zijne gedachten en zijn wil. Aan die tafel worden derhalve 
alleen toegelaten, die Hij er hebben wil, dat zijn allen, 
die Hem toebehooren, alle kinderen Gods En van die tafel 
worden door Hem geweerd, die Hem niet toebehooren. 
Aan de gemeente des Heeren wordt dan door Hem 
opgedragen de handhaving van zijn eer en van zijne 
heiligheid. Daarom moet zij allen weren, die Hem niet 
toebehooren; maar moet zij allen ontvangen, die Hem 
liefhebben. Verschil van gevoelen moet daar wijken. 
Of iemand anders denkt over den doop of over de weder
komst des Heeren, mag geen reden zijn, om hem aan 
de tafel des Heeren te weigeren. Er moet door allen slechts 
ééne vraag gesteld worden: Als Jezus lichamelijk tegen
woordig ware, wat zou Hij doen? Is degeen, die wenscht 
deel te nemen, een kind van God, Hij zou hem toelaten. 
Doen wij dit niet, dan zijn wij in strijd met zijn wil. 

Maar de geloovigen, die samenkomen, hebben ook te 
waken voor de heiligheid van de tafel des Heeren. Zij 
moeten tucht uitoefenen, en komen dus vaak in de schrikke
lijke noodzakelijkheid om een kind van God te verwijderen 
of buiten de deur te stellen, omdat hij zich tegen Gods 
wil en woord heeft gedragen. Dit is een zware verantwoor
delijkheid, maar de woorden van den Heer Jezus geven 
ons kracht en troost. „Waar twee of drie in mijnen naam 
vergaderd zijn, daar ben ik met mijn liefde, met mijn 
goddelijk gezag in het midden aanwezig." Zoo zegt ook 
Paulus: „Ik naar het lichaam afwezig, maar naar den 
geest tegenwoordig, heb reeds, als ware ik tegenwoordig, 
geoordeeld, hem, die dit alles bedreven heeft, in den naam 
van onzen Heer Jezus Christus, als gij en mijn geest 
vergaderd zijt met de kracht van onzen Heer Jezus Chris
tus, denzulken aan den satan o\er te geven." Natuurlijk 
deed hij dit weenende als een vader, en met het heerlijk 
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doel, dat de ziel zou behouden worden, maar nochtans 
zegt hij, dat het naar Gods wil is, zóó te handelen. Zoo 
zal het ook ons smarten iemand van de tafel des Heeren te 
moeten verwijderen, maar, wanneer wij weten, dat het de wil 
des Heeren is, zullen wij het doen, al is het weenende, 
omdat wij verantwoordelijk zijn gesteld voor de heiligheid 
van den disch des Heeren. — 

En waar wij nu, geliefden ! achtereenvolgens in het kort 
hebben overzien, wat ons door den Heer en zijn Apostelen 
over het Avondmaal des Heeren is geleerd geworden, daar 
hebben wij aan dit alles nog dit ééne toe te voegen. 

Dat avondmaal, hetwelk wij hier mogen vieren, is de 
voorafschaduwing van hetgeen straks in den hemel in 
het huis des Vaders rondom den troon des Heeren ge
schieden zal. 

Het Avondmaal is voor ons de voorsmaak van de aan
bidding, die straks den Vader en den Zoon in volmaakt
heid daarboven zal worden toegebracht. Het laatste is na
tuurlijk het beste. Gelijk de wijn, dien Jezus te Kana 
maakte, beter was dan de wijn, dien men eerst gegeven 
had, zoo is wat ons voorgesteld wordt in de Openbaring 
het heerlijk slot van al het goede, dat ons hier op aarde 
door den Heer en zijne Apostelen is voorgesteld geworden. 
O, dat wij in dat heerlijke vooruitzicht, in deze gezind
heid, gewerkt door den Heiligen Geest, aan het Avond
maal des Heeren steeds mochten deelnemen en aanzitten! 

Hoe heerlijk als wij straks — morgen misschien! — het 
feest daarboven zullen vieren! Ja, wellicht morgen reeds, 
want als de Heer komt, zullen alle verlosten den troon 
van God omringen, en zullen alle geloovigen, hoe zij hier 
beneden ook genoemd worden, hoe verschillend zij ook 
denken, hoe ook door elkander gemeden en veroor
deeld, als kinderen van God rondom den troon verga
derd zijn. 

Treffend schoon is hetgeen wij daarover in de Open
baring lezen. De vier en twintig oudsten zijn rondom den 
troon geschaard. Zij zijn koningen en priesters, want zij 
hebben kronen en lange witte kleederen, en zij dragen 
schalen vol reukwerk, 't welk voorstelt de gebeden der 
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heiligen, die dan op aarde leven zullen onder de groote 
verdrukking. Zij zijn geen geesten, neen, zij zijn uit de 
dooden opgestaan of in een punt des tijds veranderd; zij 
leven bij den Heer in een nieuw, onsterfelijk lichaam. Het 
getal vier en twintig is symbolisch en is ontleend aan de vier 
en twintig priesterorden in Israël, die te zamen het volle ge
tal der israëlietische priesters uitmaakten. Daarom is er hier 
sprake van vier en twintig oudsten, dat is het compleete getal 
van alle verlosten, die rondom den troon zijn vergaderd. 

God, die op den troon zit als de rechter, zendt zijne 
bliksemen en donderslagen op de aarde, opdat de onge-
loovigen zouden geoordeeld worden; en de heiligen zitten 
rondom zijnen troon op hunne troonen, in volmaakte rust 
en ongestoord geluk. Zij loven en danken God; en waar 
die God in zijne heerlijkheid en macht wordt gepre
zen, nemen zij de kronen van hunne hoofden om te zegt 
gen: „Al wat wij zijn of hebben, is niet door ons, het 
is alleen door uwe genade; door U bestaan alle dingen, 
U komt de lof, de eer en de dankzegging toe van nu 
^an tot in eeuwigheid." 

En als dan het Lam staat in het midden van den troon 
en Hem het boek gegeven wordt om dit te openen, omdat 
Hij alleen waardig bevonden was, dan zingen zij een nieuw 
lied, het nieuwe lied der verlossing: „Gij zijt waardig 
het boek te openen en zijne zegelen te verbreken, want 
gij zijt geslacht, en hebt Gode gekocht met uw bloed uit 
alle geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen gemaakt 
koningen en priesters voor onzen God; en zij zullen over 
de aarde heerschen!" O voorzeker, allen prijzen Hem, óók 
de engelen, ja de heele schepping; m a a r . . . . alleen de 
vier en twintig oudsten zingen een nieuw lied tot lof en 
eer en verheerlijking van het Lam, dat geslacht is, en 
prijzen Hem, die zichzelven voor ons heeft overgegeven 
in den dood des kruises. De anderen hebben overvloedige 
reden tot grootmaking van den naam des Heeren; de 
engelen staan van verre vol bewondering en prijzen Gods 
groote macht, die alles gemaakt heeft; maar alleen de 
oudsten hebben het inzicht, dat zij de voorwerpen van 
Gods genade zijn. 
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Hoe onuitsprekelijk heerlijk zal dit zijn! Daar zingen wij 
allen het ééne nieuwe lied. Daar strijden wij er niet langer 
over, of het lied, dat wij zingen, wel goed en gepast is. Daar 
zijn wij zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk. Daar 
zingen wij met éénen mond en uit één hart, allen even schoon. 
Daar zijn wij allen volmaakt. Wat zal het heerlijk zijn, ge
liefde broeders! daar te zijn. Hoe zullen wij ons alle eeuwig-
heden door verlustigen in de oneindige genade des Heeren! 

En zie! als wij aan de tafel des Heeren zijn aangezeten, 
dan genieten wij daar den voorsmaak dier heerlijkheid. 
Het is wel zwak, veel zwakker nog dan wij denken, maar 
het is toch de voorsmaak er van. Eiken keer, als wij het 
Avondmaal vieren, kunnen wij tot elkander zeggen: Straks 
zullen wij hetzelfde doen, maar dan niet meer in zinne
beelden, maar in werkelijkheid; dan niet meer in zwak
heid, maar in volmaaktheid; dan ook niet meer met 
weinigen, maar met alle verlosten! Straks, ja, misschien 
de volgende week reeds. Misschien hebben wij dezen Zondag 
voor 't laatst aan 's Heeren tafel aangezeten. 

Wel is deze gedachte heerlijk. Daardoor worden wij 
naar boven getrokken, en smaken van te voren reeds 
van de vreugde, die wij dan genieten zullen, van het heer
lijke gezang, dat wij dan mede zullen aanheffen, van het 
zien van Hem, die ons zoo onuitsprekelijk heeft liefgehad. 
Hier op aarde — het zinnebeeld; straks in den hemel de 
werkelijkheid. Hier op aarde Jezus wel persoonlijk in ons 
midden, maar in den geest; dan Jezus lichamelijk onder 
ons, en wij aan Hem gelijk, Hem ziende van aangezicht 
tot aangezicht. 

Hebben wij dit goed verstaan, dan begrijpen wij, wat 
eeredienst is en weten tevens wat het middelpunt van onze 
eeredienst is. Het Lam, dat geslacht is, wordt in den hemel 
in het midden van den troon gezien, en rondom den troon 
zitten de vier en twintig oudsten op troonen en aanbidden 
den Heere Grod en het geslachte Lam. Zoo vergaderen 
wij ons thans aan de tafel des Heeren, en wij zien daar sym
bolisch vóór ons het geslachte Lam. Het brood en de 
drinkbeker stellen ons voor het voor ons overgegeven 
lichaam en het voor ons vergoten bloed van Christus, 



187 

en wij buigen ons voor den Vader, die zijnen geliefden Zoon 
overgaf in den dood des kruises, en voor den Heere Jezus 
Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte om ons 
van de zonde te bevrijden en ons aan de macht des satans 
te ontrukken. Wat eenmaal daar boven geschieden zal 
door de ontelbare schare der verlosten, dat doen wij hier 
aan de tafel des Heeren in kleinen getale en van elkander 
gescheiden door tijd en plaats. Hoe groot ook het verschil 
zijn moge, zoo is toch het beginsel één en hetzelfde, en 
elke ware aanbidding moet een afschaduwing zijn van de 
hemelsche eeredienst. 

De Heer geve ons genade om aan zijne tafel den voor
smaak te genieten van de vreugde daar boven, en make 
ons bekwaam om ons eenig en alleen te scharen rondom 
het Lam, dat geslacht is, en Hem toe te brengen den lof 
en de dankzegging, welke Hij alleen waardig is te ont
vangen, omdat Hij den Vader verheerlijkt en het werk 
onzer verlossing volbracht heeft. 

Opmerkingen over het leven van den 
profeet Elisa. 

8. Hfaaman, de Syriër. 

De heerlijkheden, die wij op den weg van den profeet 
Elisa ontmoeten, zijn even onderscheiden als beteekenis-
vol. Elke stap ontvouwt ons een nieuwe verborgenheid 
Gods. 

In de geschiedenis, die wij thans vóór ons hebben, 
worden op de meest eenvoudige en treffende wijze al de 
hoofdwaarheden ontwikkeld, die verborgen zijn in het 
raadsbesluit van Gods genade. 

In Naaman staat de mensch vóór ons van zijn voor-
deeligste zijde gezien. Ongetwijfeld zal deze man, om zijne 
invloedrijke positie, door velen benijd zijn. Hij was de 
lieveling van het volk, de held van den dag. Van den 
koning af tot den geringsten man van het volk toe werd 
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hij geëerd. Hij was door God met vele talenten be
giftigd. Maar „hij was melaatsch". Op al wat hij bezat, 
op zijn gansche heerlijkheid rustte een vlek, die slechts 
door de hand Gods verwijderd kon worden. Al mocht de 
wereld hem vleien, deze smet was hem een voortdurende 
getuigenis, dat hij met al zijn eer en rijkdom diep ellen
dig was. 

Juist zoo staat het met den mensch. Hij moge nog zulk 
een voordeelige positie innemen en met het bekoorlijkste 
en aantrekkelijkste versierd zijn, toch is er iets, wat tegen 
hem getuigt. 

In de kleine, gevangen jonge dochter, die wij hier aan
treffen, zien wij het tegendeel van Naaman. Alles was 
tegen haar. "Weggesleurd van hare geliefden; verre van 
haar vaderland, moest zij slavin zijn in het huis van een 
vreemde; doch zij bewaarde een geheim in haar hart, dat 
in lijnrechten strijd was met het geheim van Naaman. Zij 
had de getuigenis van God vóór zich, terwijl hij Gods 
getuigenis tegen zich had. Zij kende het geneesmiddel, hij 
daarentegen bezat de kwaal. Welk een onderscheid! God 
vóór ons en niet tegen ons te hebben, daar komt het voor 
ons allen op aan. 

Als derde handelende persoon vinden wij hier den ko
ning van Syrië. In hem zien wij den mensch in al zijn 
trots, in de hooge meening die hij van zichzelven heeft. 
Ongetwijfeld dacht de koning, dat de genezing van zijn 
geliefden knjgsoverste niet anders kon bereikt worden, 
dan door zijne tusschenkomst en door de hulpmiddelen, 
waarover hij te beschikken had. Hij brengt zijn zilver en 
goud bijeen en zijn wisselkleederen; hij schrijft eigenhandig 
een brief aan den koning van Israël. Zulk een voorspraak 
was een waarborg voor het bereiken van zijn doel! 

Hierin openbaart zich de godsdienst der wereld, de 
gedachte, die de mensch zich vormt aangaande de wegen 
Gods. Maar al het doen van den koning van Syrië is 
slechts vergeefsche moeite. Zijn voorspraak, de geschenken, 
die hij zendt, de medewerking van den koning van Israël, 
dit alles zijn nietige, ijdele dingen! En de koning van 
Israël, die het voorrecht genoot in zijn eigen land de 
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openbaring Gods te bezitten, wijst de afgebeden mede
werking van de hand; hij wil de rol niet vervullen, welke 
de koning van Syrië hem had toegedacht. 

Doch er was één, die hooger stond dan de koning, 
hoewel de Syriër niets van hem wist. Zooals vanzelf 
spreekt, was Elisa het gezelschap van de grooten der 
aarde ontweken, maar nu komt hij aan de beurt, om in 
deze geschiedenis handelend op te treden. Hij is de eenige 
hoop van Kaaman in de dagen zijner melaatschheid. En 
daar Elisa zich bewust is, dat de kracht Gods hem ter 
zijde staat, wordt hij niet opgewonden, en oppert geen 
bezwaren, zooals de koning gedaan had. Wel is waar staat 
hem niet, gelijk in later tijd bij een Ander, een Grootere 
dan hij, zijn eigen machtwoord ter beschikking, om de 
besmettelijke ziekte te doen wijken, maar hij kent het 
geheim van het geneesmiddel, door God verordend, en 
kan het met gezag den melaatsche verkondigen. 

Hier zou ik er gaarne op willen wijzen, hoe Jezus onein
dig uitblinkt boven allen, ja zelfs boven de grootste profeten 
en mannen Gods. Wanneer de melaatsche tot Hem komt, 
dan hoort men Hem niet zeggen, evenals de profeet tot 
Naaman zeide: „Ga heen en wasch u in de Jordaan, en 
gij zult rein zijn." Neen, Hij openbaart zich terstond als 
God en in de kracht Gods. „Ik wil, wordt gereinigd!" 
Elisa kon slechts voor Naaman optreden als een prediker 
van Jezus. Jezus echter was in Zijn persoon de reiniging, 
de genezing, ja de God van den melaatsche. 

Verder treffen wij in ons verhaal iets aan, wat voor 
ons van het grootste belang is. Ik meen de wijze, waarop 
de arme, zich van zijn toestand bewuste melaatsche, de 
reiniging aan zichzelven ondervindt. 

In het begin bood zijn natuur krachtigen tegenstand. 
Hij gevoelde zich diep beleedigd door het geneesmiddel, 
't welk de genade voor hem had uitgedacht. Want het 
was wel een hoogst eenvoudig, maar tevens ook zeer ver
ootmoedigend geneesmiddel. De eenige hinderpaal waren de 
tegenbedenkingen, die de trots en het vooroordeel des men-
schen hiertegen in te brengen had. Dit deed zich dan ook ter
stond gelden. Maar, Gode zij dank! de genade biedt niet 
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alleen alles aan, wat een melaatsen lichaam behoeft, maar 
zij houdt zich ook bezig met en onderwijst een traag, 
weerstrevend hart. 7A^ kan evengoed, tot genezing van 
zondaren, zich bedienen van de werkzaamheid eens dienst-
knechts als van het openen eener bron tot reiniging. Deze 
werkzaamheid, evenals het geneesmiddel, is eenvoudig en 
ongekunsteld, en derhalve volkomen geschikt tot bereiking 
van het doel. 

De knechten van Naaman treden op hunne wijze op 
tegen de opbruisende natuur huns heeren, en hun woord 
blijft niet ongezegend; de aanbevolen bron wordt beproefd, 
en hare kracht bewezen; het vleesch van Naaman, zoo
even melaatsch, wordt gelijk het vleesch van een kleinen 
jongen. Dat is meer dan herstel; dat is opstanding. Het 
wasschen in de Jordaan had voor den Syriër in waarheid 
de beteekenis van den doop. Hij sterft en wordt weder 
levend; hij wordt begraven en staat weder op. Nu klimt 
hij uit het water op, niet slechts als een genezene, maar 
als een nieuw schepsel. 

En wat zijn de vruchten van den nieuwen toestand, 
waarin hij zich bevindt? Terwijl wij dit nader onder
zoeken, vinden wij wederom, dat deze geschiedenis een 
gelijkenis is, waarin het geheim der wegen Gods nog 
verder wordt ontwikkeld. 

1. Naiiman staat voor Elisa met zijn gansche heir.Ma&T 
hij is niet meer de trotsche, doch de ootmoedige Naaman. 
Welk een liefelijke vrucht van den nieuwen mensch! Hij 
is verootmoedigd, omdat hij gewasschen is. 

2. Hij legt een heerlijk getuigenis af van den naam des 
eenigen waarachtigen Gods. Hij neemt Hem aan als zijn 
God; want hij had Hem leeren kennen, door de genezing 
aan hem bewezen. Dit is de weg, waarop een nieuw schepsel 
God leert kennen; de eenige weg, waarop men in deze 
wereld er toe geraken kan, met Hem in aanraking te komen. 

3. Hij dringt den profeet zijne geschenken op, ja alles 
wat hij heeft, — niet, gelijk zijn koninklijke heer ge
meend had, om daarmee zijne genezing te koopen, maar 
omdat de genezing geschied was. Hem was vergeven ge
worden, daarom had hij lief. 
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4. Van nu af wil hij van geen anderen God weten; 
en daarom begeert hij een wagen aarde uit Kanaan, om 
daarvan God een altaar te bouwen. God moet zijn God 
zijn, zelfs te midden van het ongeloovige Syrië. Hem en 
Hem alleen wil hij aanbidden. Want deze „last aarde van 
een juk muilen," begeerde hij, om aan gene zijde der 
Jordaan een tweede „getuige" te zijn. (Jozua X X I I : 34.) 
Dat zou in het verre Syrië een getuigenis afleggen, hoe 
er tenminste één burger van het land, evenals de kamer
ling uit Ethiopië, zijn lot verbonden had aan Israël, en 
gelijk Ruth de toevlucht had genomen onder de vleugelen 
van den God Israëls. 

En eindelijk: Hij ontvangt een vernieuwd geweten, dat 
in ieder opzicht wakker is, gevoelig voor het geringste 
vergrijp zelfs voor een schijnbaar afwijken van den God, 
die hem zoo heeft gezegend. Naaman vreesde zelfs voor 
den schijn. Hij wilde niet de gedachte opwekken, alsof 
een opmerkzaamheid, die hij zijnen heer meende verplicht 
te zijn, gelijkstond met een omkeeren naar de oude instel
lingen van het huis van Rimmon. Deze dingen had hij 
door de genade Gods voor immer verlaten. Daarom wilde 
hij, nu hij zoo even de plaats had ingenomen van een 
nieuw schepsel in Christus Jezus, zich bewaren voor alles, 
wat ook een nadeeligen schijn verwekken kon. 

Op welke duidelijke wijze geeft ons deze geschiedenis 
te aanschouwen, hoe God handelt met een iegelijk onzer! 
Mochten onze harten, in alle eenvoudigheid, vasthouden, 
dat alles wat te voren geschreven is, tot onze leering is 
geschreven, en dat onze God van den beginne af, anderen 
heeft doen wedervaren, waardoor wij zouden vermaand 
en vertroost worden! 

Toch is er in ons Hoofdstuk nog iets, waarop ik uwe 
aandacht wilde vestigen. De profeet maakte er zijn dienst
knecht Gehazi geen verwijt van, dat hij Naaman belogen 
had, maar hier was sprake van een geheel ander soort 
van kwaad, hetgeen door zijn gedrag openbaar werd. 
(vs. 26.) En hierin ligt, naar mij voorkomt, een bijzondere 
kracht en schoonheid. „Was het tijd" zegt Elisa tot zijn 
knecht, „om dat zilver te nemen, en om kleederen te 
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nemen, en olijfboomen, en wijngaarden, en schapen, en 
runderen, en knechten, en dienstmaagden?" 

Het was het werk des Geestes, om de aandacht te 
vestigen op deze bijzondere omstandigheid in de zonde 
van Gehazi; de leugen kon iedereen oordeelen. Zooeven 
had deze heiden de genade Gods leeren kennen. De 
talenten zilvers, het goud en de wisselkleederen, die 
de koning van Syrië gezonden had naar het land Israëls, 
waren door den profeet afgewezen. ÏTaaman nam alles 
mee terug naar zijn huis, zelfs tot op den laatsten schoen-
riem toe. Hij was gekomen tot de „wateren" zonder geld 
en zonder prijs; hij was er een getuige van, dat de gave 
Gods niet door goud te verkrijgen is. 

Hoe schrikkelijk derhalve, dat kostbare getuigenis te 
verderven'. Was het de tijd, dat zilver te nemen van den 
Syriër ? Kon er iets bedroevender zijn voor den Heiligen 
Geest, dan juist deze handelwijze? De leugen was voor
zeker afschuwelijk. Maar wat moeten wij zeggen van die 
verduistering van den helderen glans der genade Gods; 
van de lichtvaardige wijze, om hun, die een gelegenheid 
zoeken, deze gelegenheid aan te bieden. Dit is het ver
werpelijke, dat de Geest deed uitkomen, en waarvan 
de profeet zijn dienstknecht een verwijt maakte. Gehazi 
had de eer der rijke en vrije genade van Israëls God 
prijsgegeven aan den laster eener spotzieke wereld. Daar
om moest zijn geld met hem ten verderve gaan. Want wie 
in staat was den God van Israël in zulk een valsch daglicht 
te stellen, was onbekwaam Israëls God toe te behooren. 

De gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht 
bevat voor ons dezelfde waarschuwing. Daar werd de ge
nade des Evangelies gehoond, en de man, die zich overgaf 
aan deze smaadheid, werd evenzoo uit het midden -wegge
daan als de melaatsche Gehazi. 

In tegenstelling hiervan bestond de bijzondere kracht 
van den geliefden Apostel Paulus daarin, dat hij voort
durend deze genade in zijn persoon deed uitblinken. 


